Flugfiske i Bartek
Fisket i Bartek sträcker sig från Vounjatviken där
älven rinner ut i Rebnesjaur till hängbron som går
över älven några hundra meter nedströms utloppet
från sjön Gåbdok. Det är en sträcka på 7-8 km längs
älven och med en fallhöjd på nästan 100 meter.
Vattenflödet varierar under året. Tidigt på säsongen
är ofta älven hög. Det går inte att vada över älven och
det kan vara svårt att vada överhuvudtaget på de
flesta ställen. Senare på året minskar vanligtvis
vattenflödet och det finns ett par tre ställen där man
kan vada över. Även om flödet är litet bör man vada
med stor försiktighet. Älven är idealisk för flugfiske
och det är det enda sättet du får fiska på. Det hårt
rinnande vattnet och det mycket stora antalet
ståndplatser gör älven perfekt för varierat flugfiske.

Utloppet av Bartek vid Vounatjviken – ett
drömläge!

I Bartek finns uteslutande öring – naturligt
producerad öring, och den är i mycket god
kondition. Det finns stora mängder småfisk i
älven och den nappar hejvilt på alla typer av
flugor. Vandringsfisken är i storleksordningen
35 cm lång och uppåt. Den vanligaste fisken
man får är 40-45 cm lång och väger mellan 0.8
och 1.2 kg. På korsselen finns dock stationär
fisk i mer varierande storlekar. Det finns även
gädda på korsselen, bli inte förvånad om de
hugger på din streamer!
Typisk vandringsöring från Bartek. Fångad i
strömmarna i mellandelen av älven.

Vattnet är kristallklart och kallt. Det finns inte
många spår av människor, det är orörd natur.
Se dig runt litet och du kan få se ren, älg,
lämmel och kanske till och med spår av björn.
Lyft blicken från vattnet och chansen är stor
att får se en örn flyga ovanför dig.
Bartek ligger vid polcirkelgränsen. Det spelar
sällan någon roll vilken tid på dygnet man
fiskar – det är alltid mer eller mindre ljust, i
alla fall tidigt på säsongen. När solen tar sig
upp över fjälltopparna i norr är det bara att
sätta sig ned och njuta.
Soluppgång vid polcirkelgränsen.

Man får fiska från hängbron straxt
nedströms om Gåbdok. För att kunna fiska i
Gåbdok och uppströms behöver man
speciellt fiskekort för det kvoterade vattnet.
Till hängbron går man från Vounatjviken på
Kungsleden på en knapp timme. I den övre
delen rinner älven snabbt utför, det är
ganska gott om plats för flugkast och
vegetationen är relativt gles och består bara
av fjällbjörk.
Bartekälven börjar vid utloppet ifrån sjön Gåbdok
(kvoterat vatten). Här finns goda möjligheter att kroka
stor fisk på torrfluga, streamer eller nymf.

En bit nedströms hittar man Övre
Korsselet, en favoritplats för många. Här
finns alla sorters fiske och framförallt
goda möjligheter till fiske med torrfluga
på vakande fisk. Man kan med fördel vada
ut till många fiskeplatser.
Efter en kort forssträcka kommer man
nedströms till Nedre Korsselet som
erbjuder samma fiskemöjligheter som i
Övre Korsselet. Vegetationen blir nu tätare
men det finns vissa möjligheter att vada ut
till fisken.

Övre Korsselet är ett flugfiskarens paradis. Här finns
alla sorters flugfiske på ett ställe och gott om fisk
som vakar.

Nedströms korsselen kommer en sträcka på
några kilometer där älven rinner snabbt. Några
sträckor är svårfiskade p.g.a. vattenflödet men
det bildas många små poler och höljor längs
kanterna där fisken gärna står. Det är gott om
stora stenar som också bildar ståndplatser till
vandringsfisken.

Älven är mäktig när vattnet går högt. Trots det kan
fisket vara bra.

Vid den nedre bron delar sig älven i två ungefär
lika stora grenar. Den ena rinner ned till
Vounatjviken och den andra rinner ut i
Rebnesjaur vid Aka. De två älvsträckorna är dock
ganska lika. Vegetationen är tät och det är svårt
att ta sig fram längs älven. Den ändrar också
karaktär och består mer av ett pärlband av stora
och små sel som avdelas av korta hårt
strömmande sträckor. Poolerna och selen är djupa
och mycket vackra. Varje pool har ofta bara ett
par ställen från vilket man kan fiska p.g.a.
vegetationen, men med en god teknik för
underhandskast ökar variationsmöjligheterna.

Chanserna att få fisk är lika stor i alla delar av
älven. En del har nog sin egen favoritplats och
fiskar bara där medan andra fiskar i alla delar.
Valet av fluga beror till viss del på tid på året,
väder och vattenföring. På vakande fisk kan
man fördel prova olika typer av torrflugor som
Europea12, nattslända eller varför inte
superpuppa. Nymfer brukar gå bra i alla delar
av älven. En egen favorit är harörenymf eller
goldhead. Klassiska våtflugor som Greenwell’s
glory och March Brown kan också ge bra
resultat. Streamers och muddlers brukar fungera
bäst i de mer strömmande partierna. När fisken
är på hugget är det nog viktigare att få dit en
fluga än vad man verkligen har för typ av fluga,
i alla i fall hårt strömmande vatten. Vakande
fisk brukar dock vara mer sparsmakad.

I nedre delen av älven finns gott om stora och små
pooler. Vegetationen i den nedre delen är tät och
ibland svårforcerad, men när man väl är där är det
oftast värt besväret.

Finns det någonting som slår att se en stor
öring hugga på din torrfluga? Möjligheten finns
på korsselen och i några av de tjärnar som
ligger i området runt Bartek.

Flugfiske i Bartek är det bästa jag
vet. Jag har varit där i många år och
fiskat. Ibland är det trögt och det kan
gå långa tider utan att man varken får
eller ens får se någon fisk. Men, jag
har aldrig åkt hem besviken. Förr
eller senare får man det där hugget
som ger mig en sån adrenalinkick att
pulsen skjuter i höjden och knäna
börjar skaka. Ibland vinner fisken
striden, ibland får fisken simma
vidare efter att ha blivit mätt och
vägd och ibland grillar jag den över
öppen eld, äter den och njuter av
stunden.

Dan Zenkert

Det händer ibland att man får en riktigt brun och oerhört
vacker öring, som denna. Det är stunder man kommer
ihåg.

