Summering av årets fiske i Kungsådran 2017
19februari släppte vi korten för fisket i Kungsådran 2017. Telefonen gick varm och på
2,5timme hade vi sålt slut på alla fiskeplatser.
Totalt har det varit 166st som fiskat i Kungsådran under både sommarfisket och höstfisket.
Pengarna som vi har fått in för detta fiske minus luncherna går oavkortat till öringsfonden.
Pengarna från öringsfonden går sedan till att sätta ut mer havsöring i Dalälven (läs mer på
vår hemsida under ”Öringsfonden”). I år har flugfisket i Kungsådran inbringat
193 117kr(luncher borträknat) som går oavkortat till att sätta i mer havsöring.
I år var det premiär i Kungsådran för ett fiske på nystigen lax 23:e juni - 9:e juli.
Sommarens mycket låga vattenföringar gjorde att laxfisket i Älvkarleby blev väldigt svagt.
Uppgången av lax var många gånger färre än dom senaste åren. Under sommarperioden i
Kungsådran fångades det 8st laxar mellan 50-108cm som återutsattes. Under
sommarperioden så var det lovligt att ta upp en varsin nystigen, fett fene klippt lax. Det var
3st personer som tog reda på en varsin lax och dom hade vikterna 4kg, 7,2kg och 12,6kg .
Största laxen på 12,6kg fångades av Mikael Backman. Under denna period där både väder,
vind och vattentemperatur var gynnsamma så kanske man ska tycka att det borde fångats
mer, men uppgången av lax var väldigt låg under denna period i år och samtidigt så är fisket
efter lax inte det lättaste. Under sommarperioden fångades det även 6st havsöringar med en
topp på fina 80cm som fångades av Michael Westelius. Under sommarperioden fångades
det även ett gäng fina abborrar på över kilot. Några idar och ett par gäddor med en topp på
110cm.
Höstens fiske i Kungsådran 25:e – 27:e augusti och sen från 1:a -30:e september.
Höstens fiske i Kungsådran började bra framförallt med fina grova havsöringar. Johan
Pettersson fångade tex en havsöring på fina 83cm. Fångsterna som har rapporterat in är
följande på havsöring: 26st mellan 50-60cm, 41st mellan 60-70cm, 22st mellan 70-80cm och
7st havsöringar var över 80cm. Följande på laxen: 16st mellan 50-65cm, 37st mellan 6580cm, 14st mellan 80-90cm, 10st mellan 90-100cm och 8st laxar över 100cm. Dessa resultat
om man ser till fiskeansträngningen måste anses som väldigt bra.
Vattentempen i början av höstfisket låg runt 17grader och det är godkänt. Vattenföringen i
Dalälven under denna tid är fortfarande väldigt låg och uppgången av fisk till avelsfisket är
lägre än tidigare år. Trots detta så fiskas det riktigt bra vissa dagar och i poolerna är det
ingen brist på fisk. Vattentemperaturen gick sakta nedåt under hösten förutom under några
dagar då det var sommartemperatur i luften. Där märker man av en tendens på lite sämre
fiske när vattentemperaturen stiger. Slutet av september låg vattentempen på ca13grader
och flera dagar bjöd på regn. 22:a september fångades förmodligen Dalälvens största lax på
flugspö den var 116-118cm lång och hade en omkrets på 72cm !. Laxen fångades av Anton
Söderkvist. Kan detta vara Sveriges största flugspöfångade lax ?
Trots hög fisktäthet så är fisket i Kungsådran svårt. Många vittnar om att vadningen på vissa
platser är utmanande, buskar och träd som gör det lite klurigt att kasta, variationer när det
gäller djup, vattenströmmar som är olika och stora stenar i vattnet som fisken kan gå bakom
eller mörkret som gör det omöjligt att se något. Många duktiga flugfiskare har gått tomhänta
från Kungsådran det ska ni veta. Men också nybörjare inom flugfiske som har fått sina första

fiskar och många fiskare har satt personliga rekord på både lax och havsöring i Kungsådran.
Det finns garanterat fiskare som förmodligen aldrig kommer ha ett så bra fiske igen som dom
haft i Kungsådran.
Kommentarer som många som fiskat i Kungsådran sagt och skrivit till oss är: Fisket i
Kungsådran är och förhoppningsvis förblir ett av Sveriges bästa havsöring och lax vatten för
flugfiskare.
Jag är ändå lite förvånad av att ingen havsöring över 90-100cm har fångats i år. Vi vet med
all säkerhet att dessa finns. Nu får vi planera och hoppas på ett nytt fiske med nya
förutsättningar i Kungsådran nästa år. Tack alla ni som fiskat i Kungsådran och bidragit med
bilder, fångstrapporter, berättelser och pengar till öringsfonden. 
Vill avsluta med att tacka Vattenfall för att dom gör detta möjligt.

Bild: Lax 116‐118cm lång. Omkrets 72cm. Fångad och Återutsatt av Anton Söderkvist Gävle

