Summering av höstens fiske i Kungsådran
(Bilden Mikael Frödin)
Årets fiske i Kungsådran var otroligt eftertraktat då vi söndag den 6:e mars sålde slut på 104st
fiskekort på 1h och 40min.
Premiären 20augusti och närmaste dagarna startade väldigt bra med några riktigt fina nystigna
havsöringar på en bit över 70cm. Vattentempen under denna tid var riktigt bra, runt 15,5grader.
Slutet av augusti och en bit in i september blev det riktig sommarvärme och vattentempen steg med
nästan 2grader på en vecka. Detta gjorde fisket lite trögare, trots det så fångades några riktiga
praktlaxar på längder uppåt 110cm. I början på september fortsatte det otroligt fina vädret och
flertalet dagar var det sol från klarblå himmel. Det gjorde att dom bästa huggtiderna var på
morgontimmarna och sedan innan skymning. Det fina höstvädret och dom varma nätterna gjorde att
vattentempen låg relativt högt långt in i september. I mitten av september så steg t,o,m
temperaturen under några dagar och det är ovanligt. För fiskets skull så brukar en sakta sjunkande
temp denna tid på året vara att föredra. Sjunkande temp i september brukar sätta mer fart på fisken
och det brukar få den mer huggvillig. Trots att det inte var optimalt väder, temp och vindar i början
av september så fångades en rad mycket stora havsöringar och laxar. Totalt så fångades 79st
havsöringar över 50cm och 88st laxar över 50cm. Detta är verkligen imponerande siffror. Tänk dom
om väder, vind och temperatur hade varit optimalt.. 8st havsöringar var över mäktiga 80cm ! Där
Sven-Olov Hårds havsöringshona på ca 90cm är riktigt imponerande. Mängden stor havsöring och lax
som man kan skåda med ögat i Kungsådran måste vara en otroligt spännande upplevelse för alla som
fiskar. Chansen finns verkligen för att kanske få en sådan på kroken. Troligtvis största laxen i
Kungsådran i år var den otroligt mäktiga laxen som Max Malli fångade som var minst 115cm.
Förmodligen så är Kungsådran ett av få ställen i Sverige där du har störst möjlighet att på flugspö
fånga en havsöring över 10kg eller lax på över 20kg. Denna fiskeplats har verkligen satt Älvkarleby
och Kungsådran på kartan över eftertraktade flugfiske vatten.
Vi är otroligt tacksamma och stolta över att få förvalta detta fiske av Vattenfall. Vi är otroligt glada
över att få ge alla flugfiskare denna möjlighet till detta exklusiva och kanske Sveriges bästa vatten nu
för fiske efter stor lax och havsöring. Men det är absolut inte något lätt fiskat ställe. Trots
koncentrationen av fisk så är inte fiskarna alltid på huggvilligt humör och flertalet som fiskat i
Kungsådran har faktiskt gått fisklösa. Det är väl så fisket ska vara, det ska inte vara för lätt.
Nu i dag har vi lämnat in förslag till Vattenfall om hur vi vill förvalta fisket i Kungsådran 2017.
Vi hoppas att vi även till nästa år kunna erbjuda ett exklusivt fiske i Kungsådran.
Håll Utkik

