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En stor opplevelse i Uskedalselva! 22.06.2009

Kampen er over
 

- Jeg vil berømme elveeigerlaget for arbeidet som blir gjort i og rundt elva. Utrolig utvikling på noen få
år. Fisk og fiskere kommer til å stortrives i elva!
 
Det skriver Knut Petter Hagen Thorsen fra Stord som har hatt en fin fisketur i Uskedalselva og sender
oss denne spennende beretningen om det han opplevde:
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Et prakteksemplar
”I år hadde jeg planlagt tur til Uskedalselva på åpningsdagen . Heller
ikke nå ble det nok vann. Blir litt for dyrt å reise fra Stord for å
fiske på liten elv syntes jeg.
MEN, sist torsdag og fredag regnet det kraftig. En kjapp telefon til
kjentfolk på Haugland gav meg store forhåpninger. Fisken gikk på elva!
Jeg reiste inn på fredag etter jobb i restene etter regnværet på svakt
synkende elv. Kjempebra forhold.

Stakk innom Trygve på Haugland. Har kjent ham i snart tyve år nå. Skal lete lenge etter større gjestfrihet enn her.
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Nybakst og kaffe . En god prat
om løst og fast. Klokka 21 gikk jeg opp til elva . Startet i
Gravehølen,Vetlefossen og gikk nedover mot Haugland. I Bjørkehølen var
det veldig fine forhold. Mye smånapping mens jeg var der i 24-tiden.
Ingen småfisk ville sitte , så her er det kanskje noe større på lur
tenkte jeg mens jeg ruslet opp til bilen som stod ved gamleskolen.    
  
En time pause var alt jeg unnet meg for fiskefeberen herjet. Et
fantastisk kveldslys gjennom dalen. Kveld ble til natt . Skodda smøg
seg rundt toppen på Tysnessåta. Den la seg også rundt Ulvanåsa.
Kanskje ikke de helt gode fiskeforhold. Fisket i kulpene fra nedre
Musland og til Klammeren. Lite liv her . Fikk god tid til å nyte
tilværelsen og dra inn luktene av nygjødslet mark og høre fuglelivet
langs elva.     

Kom ned til Gravehølen i 04 tiden. Hadde tidligere sett flere fine
sjøørret som gikk på fossen. Den største nærmere 3 kg vil jeg anta.
Spennende plass dette her. Brusende foss som all fisk må forsere skal
den videre opp.
For to år siden fikk jeg en laks på 6,2 kg her. En utrolig kamp som
fortsatt sitter i minnet. Mens jeg satt det med makkastanga og mintes
slo det på en fin sjøørret på 600 gr. Fin kondis og sid i buken. Like
etter en enda finere på 1 kg. Dette lovet bra.

På vei nedover ble påny en stopp i Bjørkehølen .Den samme smånappingen
her. Merkelig. Bestemte meg for å ta en tur her etter sola hadde
kommet opp . Da blir det lettere å se hva som skjuler seg i dypet!
Fisket meg nedover til der hvor elvane møtes. Fant her ut at jeg
skulle prøve en tur oppover mot kalkdoseren. I denne elva med navnet
jeg aldri husker var det vanskelig å komme fram med en lang makkestang
Svettet godt mens jeg forserte nedfallsgran og store steiner. Fant
mange fine kulper som skal fiskes bedre neste gang. Begynte nå å bli
litt mo i knærne etter elleve timer i elva.

Sola kom snart inn i Bjørkehølen. Ville avslutte fisket der. Dårlig
med makk hadde jeg og. Trødde gjennom en flokk med sau på et gjorde.
De hadde nok sett våknere folk enn meg her før.. Vel oppe i
Bjørkehølen tok jeg på solbrillene . Lysvinkelen sammen med brillene
gjorde at jeg fikk se gjennom overflaten på kulpen. Og der på det
dypeste stod den. En voksen laks.

Pulsen hamret mens makken ble plassert ut i kantstrømmen for å bli
styrt inn i bakevjen. På det dypeste slapp jeg ned. Så alt. Laksen tok
makklysa,stod stille og ventet. Jeg ventet i fem lange sekunder. Dro
til. Ja der satt den så inderlig godt. Det neste jeg gjorde var å se
på klokka . Denne kampen ville bli kort. Var sikker på å miste en slik
stor laks i denne lille kulpen. De neste 12 minuttene lar seg ikke
beskrive. Det eneste utenom laksen jeg fikk med meg var to damer som
gikk på tur på andre siden av elva.

For å gjøre historien litt kortere så kom laksen på land, Jeg brølte høyere enn kronhjorten i Ænesdalen, Arne
Terje Haugland fikk telefon om å komme opp i kulpen,de to turdamene kom forbi på nytt mens jeg
fotograferte laksen. De jublet sammen med meg. Laksen var nå min .
Tusen takk.
Hunnlaksen ble målt til 85 cm og 6,5 kg . Et prakteksemplar av Salmotrutta.
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Fin sjøørret på 600 gram
Arne Terje kom innom. Jeg vil takke ham spesiellt for å ha gitt meg
noen av denne elvas hemmeligheter. En hyggeligere elveoppsynsmann
finnes vel knapt.
Etter tolv timer i elva pakket jeg sammen .

Skodda la seg rundt Ulvanåsa
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Det var en fin opplevelse ved elva
Uskedalselva har gitt meg
mange gode stunder på disse årene.
Denne turen kommer høyt på lista!. 
      
Knut Petter Hagen Thorsen

 
 


