Frankrig,
fiskeferie og
French nymphing
Fiskeguiden Yannick Rivère er i færd med at forklare grundprincipperne i French nymphing. Det er metodisk fiskeri, hvor
du lader fluen drive med strømmen et par gange, tager et lille skridt fremad, og det hele gentager sig. Metoden er utroligt effektiv i stærkt strømmende vand og bruges meget af konkurrencefiskere.

Det er ikke nemt, når fiskeren og fiskerens familie skal på ferie, men den
gyldne mellemvej ligge langt mod syd og op i bjergene i den lille by Axat,
hvor floden Aud løber. Her kan du opleve storslået natur, fantastisk mad
og ikke mindst spændende fluefiskeri omkranset af de franske Pyrenæer.
Af Søren Skarby

De findes større, og så længe de bliver
genudsat, vil stallingen efterhånden blive
en naturlig del af livet i floden Aud.

”Skat, skal vi ikke tage nordpå til sommer? Vi skal bo i telt,
det regner nok en del, der er mange myg, og maden kommer
nok til at være frysetørret. Nå, det vil du ikke. Hvad siger du
så til et lille hotel i Sydfrankrig? Der er små markeder, bjerge
så smukke at man taber mælet, og Tour de France har været
gennem byen en del gange. Nå, det vil du gerne.”
Det er nødvendigt at indgå kompromiser, når den bedre
halvdel eller hele familien skal lokkes med på ferie, som helst
også gerne må indeholde muligheder for fiskeri. Løsningen
kan være at tage til Frankrig. Tag for eksempel den lille by
Axat i de franske Pyrenæer. Når man står foran byens danskejede hotel, bliver verden kogt ned til en suppeterning. Naboen er bageriet, og på den anden side af gaden ligger rådhuset, biografen, slagteren, købmanden og caféen ved siden af
hinanden. Mere har man ikke brug for. Rundt om byen tårner bjergene sig stejlt op. Slagteren er formand for den lokale lystfiskerforening og det gratis fiskekort til de lokale nokill-zones, henter man på caféen. Hvis man vil fiske uden for
zonerne, koster fiskekortet 30 euro for en uge. Lyder det ikke nemt?

En buldrende flod
Her midt i april løber floden Aud ikke gennem byen, den buldrer. Lyden er der altid, og når man lægger sig til at sove, luller floden en i søvn. Vandets hastighed er så høj, at de franske
mesterskaber i fosskajak meget ofte bliver afholdt i byen. Senere på året bliver vandet mere roligt, og i september topper
fiskesæsonen. Inde i den dybe kløft, man skal igennem for
at følge floden nedstrøms, blev der for 7-8 år siden sat 60.000
små stallinger ud. De blev så glade for deres nye hjem, at fiskene har bredt sig langt ned ad floden. Gruset på bunden viste sig at være den perfekte brudeseng.
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DANSKEJEDE HOTEL AXAT
Hotel Axat er ejet af det danske par Chéri og Gert Rasmusson.
De kan hjælpe med alt fra at oversætte til at arrangere ture.
Deres viden om området er stor, og de kender mange af de små
vin- og madproducenter.
Hotellet har ti dobbeltværelser, og i restaurantens køkken har
Gert i den grad styr på gryderne.
Find Hotel Axat på www.hotelaxat.dk
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Han har selv mistet en ørred, der fik ham til at fiske efter den
morgen og aften i en måned. Yannicks arme strækker sig ud
for at understrege, hvor stor den var. Det ser voldsomt ud. At
han ikke bare fortæller en lystfiskerhistorie, kan andre bekræfte. Rekorden for ørreder i Aud er hele 10 kg. Fisken blev
fanget lige nedstøms for Axat.

Tynde forfang og små fluer
French nymphings primære våben er et meget langt spindelvævstyndt forfang, hvis spids kan være helt ned til 0.08 mm,
og små, tunge nymfer. På forfanget placerer man en strike
indicator, sådan at hug også registreres visuelt. Stængerne er
ofte 10 fod lange og i klasse 2, 3 eller 4. Nogle få af dem har et
håndtag af kulfiber, sådan at alle bevægelser i stangtoppen
kan mærkes i hånden. De fleste kaster ikke, fordi linen ikke
er uden for stangtoppen, men vipper bare de to eller tre fluer på forfanget op imod strømmen. Derefter følger man fluerne med stangtoppen nedstrøms og er klar til modhug ved
den mindste bevægelse. Yannick udfører noget, der minder
om et kast. Fluerne bliver sendt ned mod bunden med et kast
skråt oppefra. Han vil være sikker på, at forfanget strækker
ud med det samme.

Rundt omkring i landskabet ligger kahtarernes borge oppe på høje bjergtoppe. Katharerne var en religiøs retning, som
var en trussel mod paven og den franske konge i begyndelsen af 1200-tallet. De næste 40 år blev de udryddet under et
meget blodigt korstog. Tag op og se en borg sammen med dine børn. Man kan næsten høre sværd, der rammer skjolde.
Den største borg er Carcassonne, som har været kulisse til en Robin Hood-film.

Ivrige fisk
–Lange kast er noget man bruger til at vise, hvad man kan. Til
fiskeri er det ikke nødvendigt at kunne kaste mere end ti meter, men det skal være præcist, forklarer Yannick.

»Når man står foran byens danskejede hotel, bliver verden kogt ned til en
suppeterning. Naboen er bageriet og
på den anden side af gaden ligger rådhuset, biografen, slagteren, købmanden og caféen ved siden af hinanden«

Nymferne er små og modhageløse. En størrelse 12 er en
meget stor flue, og ofte sidder der en størrelse 18 for
enden af forfanget. Guiden Yannick foretrækker naturlige
farver og giver ikke meget for moderne ambulancefarver.
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Han har taget sine to klienter med hen til et sted uden
skum på vandet, hvor de skal fiske med tørflue. En grå himmel har klemt nogle få dråber ud. De håber, at det vil få insekterne ned på overfladen og fiskene op til samme. Da fiskeguiden står og nusser med et forfang, kommer fluen til at sejle
på overfladen. En lille stalling forsøger at tage fluen, selvom
Yannick har fat i linen bare 20 cm oppe.
–Så I det, vi skal nok komme til at fange fisk, siger Yannick.

Korte og præcise kast
Guiden begynder at demonstrere kasteteknik. Fluen bliver
kun sendt omkring 8 meter ud, men ender på nøjagtig samme
sted under nogle udhængende grene hver eneste gang. Linen
lander med den helt rigtige krumning, der gør det unødvendigt at mende den. Da han endelig lader den lille faldskærmsflue tage et drev, bliver den straks taget af en stalling.
–Kan I se det? Man skal bare kunne lidt teknik, så får man
også fisk, siger Yannick.
De store holder sig tilbage, men Yannick siger, at de er der.
Med de mængder fisk, der er i floden, kan der kun være flere
på vej. Det bliver mere og mere værd at tage turen op i bjergene mod syd. •

En larve i vandet
“Kom og se, den er ikke mere end en time gammel.” Fiskeguiden Yannick Rivière kan næsten ikke være i sine waders af
bare glæde, da han udpeger en nyklækket stallinglarve for sine to klienter. De tre fiskere står i en roligere del af Aud, selvom der stadig er godt gang i strømmen. Yannick er ved at lære French nymphing fra sig, og de to novicer får den store tur.
Imens han knytter deres forfang og binder fluer for enden,
forklarer han løs med store armbevægelser. Så bliver de sat
til systematisk at affiske vandet, og det varer ikke længe, inden den første stalling er fanget. Ikke ligefrem stor, men den
er bevis på, at de er der.
Også store fisk
Sydeuropæiske floder er generelt kendt for fine og ikke specielt store bækørreder. At det ikke er hele sandheden bliver bevist, da en ormefisker kommer forbi, og Yannick spørger om han har fanget noget. Manden haler en nydelig rund
halvmeters bækørred op af sin taske. Fiskeguiden kan slet ikke skjule sin skuffelse
–Den har den helt rigtige størrelse til at reproducere sig,
hvor kunne du? siger Yannick.
Ormefiskeren mumler noget om, at han bare gerne vil spise den og skynder sig at gå videre. Yannick står tilbage med
hængende skuldre og fortæller, at de kan blive meget større.

Bækørreden er hjemmehørende i floden Aud, og selvom
der er langt imellem de store af slagsen, så er der fanget
eksemplarer op til 10 kg i floden.

OPLEVELSER FOR ALLE MAND

Brug din første fiskedag sammen med fiskeguiden Yannick
Rivère. Han har været på det franske fiskelandshold seks
gange, og ved hvad han har med at gøre. Han er samtidig
en humoristisk og behagelig mand, der taler fint fiskeengelsk. Find ham på www.pescofi.fr

Rossignol Languedoc, som Axat ligger i, er klassisk fransk
vinland, og der er en del økologiske producenter. Tag ud ud og
smag på både rød-, hvid- og rosévin.
Bjergene er lige uden for døren. Tag på vandretur eller hop
på cyklen op ad de samme stigninger, som rytterne i Tour de
France.
I floden er der riverrafting. Mathieu, der taler fint engelsk, fra
Roc Aqua har styr på det. Han bor i Axat og kan findes via www.
rocaqua.com.
Ude i de højtliggende dale bliver der lavet ost af især gedemælk på gårdene. Ingen laver den samme ost, og alle sværger
til deres egen metode. Besøg dem og få en oplevelse af, at ikke
al ost er fra Arla.
Tag på marked i Espéraza lørdag formiddag. Sid på caféen på
torvet og få en kop kaffe med en croissant. Køb østers, der er
til at betale sig fra eller find hende, der sælger 2 år gammel gedeost. Den har så voldsom en smag, at ens smagsløg nærmest
bliver lagt i benlås.
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