
Jag var här i vintras. En knapp månad efter att Slotts-
lax odlingskasse hade gått sönder under ett reparationsarbete, 
varpå så mycket som 165 ton regnbåge och uppskattningsvis 
60-70 000 fiskar, (alternativt 68 ton enligt vissa motstridiga käl-
lor) simmade mot friheten. Då var det folkfest på isen. Lokalbor 
och tillresta från när och fjärran, satt på skryllor och pulkor 
och stirrade sig vindögda ned i varsina hål. De flesta fick fisk. 
Några fick väldigt mycket fisk. När vi gick ut över isen mötte vi 
ett par killar på en skoter. De stannade till just som de kom upp 
på hårdbacken, för att plocka upp några av de bågar som glidit 
av det överfulla släpet. Då upptäckte de att de lämnat ett Hans 
och Greta-spår av fiskar efter sig. I flera hundra meter. De sprang 
flåsande runt för att samla ihop bågarna innan kråkorna, räven 
och alla avundsjuka bisittare som fiskelyckan inte varit på 
samma lag som, skulle norpa åt sig av smulorna. 

Nu i maj är det annorlunda. Nyhetens behag har lagt sig. Ett 
par trollingbåtar cirklar lojt omkring på frivattnet. En grupp 
metare har ockuperat en udde. Annars är det tyst och stilla. 
Metarna har satt upp ett knippe spön var, med napp-alarm och 
stativ, och sitter nu i sina solstolar, dricker öl, pratar och väntar 
på vad som förhoppningsvis ska komma. 

– Är det där fiske?
Jag och kompisen John Kärki paddlar omkring i våra flytring-

ar. Metarna täcker både udden vid vår tältplats och viken innan-
för med sina många spön och drivflöten, så där går det inte att 
fiska. Vi ger oss av åt andra hållet i stället och kammar av någon 
kilometers strandremsa norröver.

Det finns inga rymningssäkra oDlingar
Det finns förrymda regnbågar i alla sjöar där man har odlingar. 
Alltid är det några frihets-strävare som lyckas hoppa över ”stake-
tet” och rymma. Dessa får mer likheter med sitt ursprung och 
sina vilda släktingar på andra sidan Atlanten än de pelletsgödda 
put and take-fiskar med dåliga fenor som många associerar 
regnbågsfisket med. 

Det är framförallt efter de tillfällen då hela odlingskassar 
gått sönder – av olika skäl – och mängder av fisk släpps ut, som 
sportfiskaren får en ärlig chans att få sitt livs båge på kroken. 
Naturligtvis är det lättast att lyckas kort efter det att olyckan 
inträffat. Då är det mest fisk i omlopp och de är vana att få mat 
flera gånger per dygn, så de blir snabbt utsvultna och brukar 
inte vara svårtrugade. Med tiden tunnas leden ut och de fiskar 
som blir kvar anpassar sig till sin nya miljö. De blir allt svårare 
att fånga, men i gengäld bjuder de på en helt annan upplevelse. 
Och oavsett oddsen är det väl värt besväret för den som lyckas 
fånga en sådan fisk. Dessutom gör man naturen en tjänst genom 
att ta upp rymlingarna som matfisk.

SvenSkt Stål i Siljan
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I det vilda är den utan tvekan en av de mest intressanta och stridbara 
sportfiskar som finns. I odlat tillstånd, ofta en blek skugga av sin inneboende 

potential. Men då och då rymmer bågar från odlingar, både i havs- och 
sötvatten och något år senare har de som överlevt blivit nästan lika vilda, 

vackra och urstarka som sina förfäder och släktingar på andra sidan Atlanten. 
Har man tillfälle att rikta fisket efter sådana ”vildingar” kan det vara en 

oförglömlig upplevelse. Följ med till Siljan på jakt efter rymmare och stålskallar.
TexT_ Marcus de Zayo HallquisT   

foTo_ Marcus de Zayo HallquisT & robin ekMan

1. Bildtext bildtex bil
dtex dtex bildtext.

Under perioder kan det faktiskt vara så gott om förvildade bågar-
”rymlingar” eller ”vildingar” – att man kan rikta fisket efter dem.
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Bågar är som 
bekant inte allt för 
kräsmagade och 
är de dessutom 
utsvultna av att ha 
berövats sin pellets-
diet, så hugger de 
på det mesta som 
kommer i deras väg.

Rojalisten John Kärki drillar för kung och fosterland och 
så att rullen glöder, medan bågarna far som kanonkulor.

”Har vi verkligen åkt ända hit 
för att fiska regnbåge utan 

att kunna få ett enda hugg?”
en del. Själv hade man ju bara ludd och hål i fickorna. 
Och inte verkade det just som om de tänkte äta dem 
själva heller. De hängde ju där och ruttnade på gren 
och tuva. Man ville vara Robin Hood och trodde nästan 
att man var det.

Samma sak har väl hänt i ett och annat fiskevatten 
också. Även det i unga år och preskriberat vid det här 
laget (reds anmärkning). Tjuvfiske i små fjällsjöar 
dit det inte gick att köpa fiskekort, eller helt enkelt 
för att man inte hade råd med det. Eller för att man 
redan gått så förbaskat långt innan man råkade hitta 
det att man inte hade lust att vända tillbaka för att 
köpa fiskekort. Och sedan tillbaka till sjön igen. (reds 
anmärkning: Det här utspelade sig på det var en gång-
tiden och då fanns inga SMS-fiskekort). Men så växte 
man upp och förstod lite mer av världen. Av värdet att 
göra rätt för sig och bete sig schysst mot folk omkring 
en och inte lämna notan för ens härjningar så någon 
annan tvingades betala.

Återfallsförbrytare
Ibland måste man kanske gå vilse för att kunna hitta 
sig själv. Kasta sig ut över det okändas klippkant och 
in i någonting nytt. Utan att veta vart man kommer 
att hamna och sedan lösa det medan man faller. Andra 
gånger, bryta med det man varit för att bli någonting 
nytt. Någonting mer.

Även om jag försökt lägga min brottsliga bana åt si-
dan så är jag tydligen en förhärdad själ, för det räcker 
att någon yttrar orden ”Lax-steg” för att jag ska tappa 
allt vett och sans . Det är inte riktigt jag som gör de 

serv ända sedan i vintras och nu har vi gjort slag i sak. 
Men det har inte riktigt betalat sig än. Bara kostat.

Vi kom upp hit sent i går kväll, slog upp tältet i 
blindo. Drog några förväntansfulla – men fruktlösa 
– tjuvfiskekast i mörkret utan att se mer än någon 
meter ut i vattnet. Både macken och affären hade 
stängt så det gick inte att köpa fiskekort. På morgonen 
är det första som möter oss då vi kryper ur tältet en 
skylt, i en kedja, över en grusväg framför oss, ”Privat 
mark!”. Vi suckar i kör, flyttar tältet och åker in till 
Siljansnäs för att köpa kort. Det är inte första gången 
fisket lett en vilsen själ till brottsliga handlingar. Inte 
direkt tvingat ens hand, men när man så gärna vill ha 
någonting så kan det hända att man glömmer grän-
serna. Både de som är dragna inom en och i klartext 
på kartan. Så där som när man var barn och såg ett 
körsbärsträd fullt av söta bär, eller en massa jordgub-
bar tindra mot ifrån grannens trädgård. De var någon 
annans. Men plötsligt tyckte djävulen på axeln att de 
andra hade mer än de behövde och man hade rätt till 

Havsöringsfiskare pÅ villovägar
Fram och tillbaka i flytringarna som professor Balthazar 
innan han får den där ljusa idén som ska lösa alla pro-
blem. Med en enda regnbågsfärgad droppe. Vi får ingen 
ljus idé. Ingen regnbåge. Men vi famlar runt i askarna 
och byter flugor någon gång i halvtimmen. Precis som 
om det nu skulle hjälpa. Det är skönt i vårsolen och 
gäspningarna kommer allt tätare och det blir svårt att 
hålla sig vaken då man guppar runt i en flytande fåtölj 
och ingenting händer.

Hela dagen går utan ett hugg. Det är fortfarande 
isande kallt i vattnet. Fisken har spridit ut sig runt sjön 
enligt vad vi hört och läst på webbrapporteringen. Vi 
försöker lägga våra ansträngningar runt djupkanten vid 
tremeterskurvan. Nöter av grund, uddar och friliggande 
grynnor. Sådana ställen där man skulle hitta havsör-
ingen. Siljan är en stor sjö så vi försöker tänka som om 
det vore ett hav. Söker lite varmare vatten och platser 
där bågarna borde söka mat. John och jag är alltså 
havsöringsfiskare och våra erfarenheter av förrymda 
regnbågar är uteslutande baserade på ett antal bågar 
vi genom åren fått längs kusten. Men då har vi ju inte 
riktat fisket efter dem utan bara råkat hamna där en 
båge simmat förbi.

Vi försöker med allt från julgransglittret folk brukar 
slänga i p&t-sjön, till havsöringsflugorna som brukar 
kunna väcka liv i den mest stelfrusna öring. Till och 
med stora matnyttiga nymfer som knappt går att kasta 
och som sjunker som ankare. Men ingenting. Har vi 
verkligen åkt ända hit för att fiska regnbåge utan att 
kunna få ett enda hugg?

bonusfÅngster viD regnbÅgens slut 
Havsöringsfiskare i både Östersjön och på västkusten 
får av och till riktigt fina regnbågar som bonusfångst. 
Oftast rör det sig om enstaka rymlingar från odlingar i 
närheten. Andra gånger har hela kassar kollapsat i stor-
mar eller saboterats så att stora mängder fisk släppts ut. 
De fiskar som klarar av anpassningen till havet, frodas 
och transformeras med tiden till formidabla sportfiskar 
och har man lite tur kan de samlas inom ett visst om-
råde och då går det att inrikta fisket på dem.

Regnbågen leker till skillnad från våra egna laxfis-
kar om våren. Strömdraget från älvar, åar och bäckar 
triggar vandringsinstinkten och bågarna som levt i 
havet söker sig in mot kusten. Varje år tas stora kust-
bågar mellan december och februari. Leken blir ofta 
en olycklig kärlekshistoria, med en båge som förgäves 
väntar på en partner som aldrig dyker upp. Till slut 
dör kärleken av undernäring. Även om en hel kasse 
rymt, blir antalet fiskar förhållandevis få då de spritt 
sig i stora vida havet och eftersom de inte präglats 
på ett ursprungsvatten styr slumpen vart de hamnar. 
Men i några få fall lyckas faktiskt – mot alla odds – 
flera bågar hitta upp i samma vatten och leker där.

kÅkfarare
Det är inte bara fisken som rymt. Vi har rymt. Från 
ansvar, ärligt arbete och äkta hälfter, för att söka lyckan 
långt från hem och härd. Vi gömmer oss i skogen som 
kriminella. I ett tält som inte vill stå upprätt. I alldeles 
för kalla budgetsovsäckar. Lever på konserver och små-
godis. Vi har planerat en stor stöt mot Siljans silverre-
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där sakerna. Det bara händer. Plötsligt har jag sjukanmält 
mig och befinner mig i en bil, som susar norrut längs 
E-4:an och överjaget har blåst ut genom fönstret. Med 
cruise controlen på 130, iförd en Groucho Marx-lösnäsa, 
glasögon och Hitler-mustasch för att inte kunna identifie-
ras av fartkamerorna. Som en röd raket mot de hoppande 
laxarna. För är det lax-steg så är man alltid minst en dag 
för sen när man får höra talas om dem.

Men i år har laxarna inte stigit än, så i stället har vi 
åkt hit till Siljan för att hitta regnbågarna i slutet av 
regnbågen.

fiskoDlingar ocH ansvar
Efter utsläppet har både den aktuella odlingens ansvar 
för sin verksamhet och fiskodlingars skyldigheter överlag 
debatterats och ifrågasatts. Man är orolig att regnbå-
garna ska utgöra ett hot mot den skyddsvärda Siljanö-
ringen. Länsstyrelsen och fiskeklubbar har gått ut och 
uppmanat sportfiskare att komma hit för att hjälpa till 
och fiska upp så mycket av bågarna som det går. Knacka 
och äta. Och det är fin kvalitet på dem som matfisk. 
Odlade för restauranger och i bra storlekar för mid-
dagsbordet. Klubbarna runt sjön har sålt fiskekort som 
aldrig tidigare. Eller som sedan förra utsläppet! Skidan-
läggningar och stugbyar har haft beläggning hela våren. 
Baksidan är att det inte finns resurser att handskas med 
de tillresta fiskarna. Det både ser man och känner på 
stanken då nu värmen kommit åter. Det som gömts i snö 
har töat fram och förutom toapapper och det folk gjort 
bakom en sten, ligger stinkande fiskrens och sopor vid 
varenda vägbreddning och i skogen. Längs stränderna 
har en driva av godispapper, tomma flaskor, förpackning-
ar som innehållit powerbait, beten, lintrassel, fimpar, 
portionssnus och till och med använda kådisar, spolats 
upp av vågorna. Kanske har de fiskare som kommit för 
att ”hjälpa” tänkt så lite på hur de själva betett sig, att de 
snarare utgjort ännu ett hot mot sjöns miljö. Kanske till 
och med ett större än regnbågarna?
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Den 24 jan 2015 rymde  
(165 ton) 68 ton regnbåge – 
uppskattningsvis 60-70 000 
fiskar från Slottslax odlings-
kassar i Siljan. Utsläppet 
ledde till att Siljan blev ett 
Klondyke för sportfiskare, 
som strömmade till från 
när och fjärran.

Fisket efter rymlingar i 
havet brukar vara bäst 
under vinter och tidig 
vår, då de stryker nära 
land för att gå upp i 
strömmarna och leka.

”På kvällen söker vi 
oss in i en vik och där blir 
det plötsligt närkontakt 
av tredje graden.”

olycklig kärlek ocH potentiella Hot
Även om bågarna leker är det ovanligt att de faktiskt får 
avkomma. Regnbågen har mycket specifika krav på sin om-
givning för att kunna fortplanta sig. Näringsfattiga, rena, 
strömmande och syrerika vatten. Ofta med kalkstensgrund 
och högt PH. I vårt land är det få platser som erbjuder dessa 
förhållanden. Regnbågslek och avkomma har ändå påvisats 
på flera platser genom åren, men återkommande lek och 
avkomma som återvänder till samma lokal, har inte kun-
nat bekräftas. Därför anses det inte heller att det finns fasta 
livskraftiga bestånd av vild regnbåge och att arten normalt 
inte utgör något hot.

Leken överlappar inte med vår inhemska örings, men bå-
garna kan ändå utgöra ett hot i de fall då stora utsläpp sker. 
De gräver lekgropar, vispar runt i gruset och tränger undan 
öringarna eller deras smolt i strömmarna. Men de verkliga 
problemen uppstår i sötvatten när hela kassar går sönder. 
Plötsligt har de endemiska arterna konkurrens om både 
födan och livsutrymmet av tusentals fiskar. Risken är också 
stor att exempelvis öringens eller rödingens rom och smolt 
äts upp av de ofta rovgirigare bågarna. I värsta fall skulle 
ett större utsläpp kunna slå ut det naturliga fiskbeståndet 
eller delar av det.

lön för möDan
Det enda vi fått på åtta timmars ihärdigt fiskande är 
rödbrända nästippar och kastarmbåge. John har feber och 
både fryser och svettas.

På kvällen söker vi oss in i en vik och där blir det plöts-
ligt närkontakt av tredje graden. Omedelbart. John får fisk 
i första kastet. Fisk i andra, bommar en i det tredje. Fjärde 
kastet ger ingenting och han börjar misströsta, men får 
nytt hopp då det hugger på det femte. Bågarna han landat 
har pendlat mellan knappa fyra kilo och en minsting runt 
två. Blanka kraftpaket som hoppar nästan lika mycket som 
de simmar. Visst ser man fortfarande på fenorna att de är 
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odlade, men sorgekanterna har börjat läka och fiskarna 
är nedbantade till en mer tilltalande torpedform. Fett 
har ersatts av muskler och de är alldeles hårda då man 
tar i dem. John har fightat och landat tre superfiskar 
på 15 minuter. Hans håv knakar – bokstavligt talat – i 
fogarna. Herregud vilket fiske.

Nu går faan tydligen på torra land och där står jag 
också. Gapar som en fågelholk och försöker fånga något 
av spektaklet på bild, men bågarna är inte mycket för att 
hålla sig still. Nä, nu måste jag också blöta flugan. 

I det sista ljuset får vi båda någon handfull fiskar. Ett 
par spinnfiskare kommer ner och även de får fisk. Vi tar 
en paus. Vickar på våra frusna tår och röker en pipa god 
tobak medan bågarna plockar årets första dagsländor 
från ytan framför oss. 

– Det kanske blir läge för torrfluga till nästa år. 

KänDa rYMMarE 

Under 2000-talet har ett flertal odlingar råkat ut 
för kassar som gått sönder under arbetsolyckor, 
på grund av is, hårt väder eller av sabotage. 
Några av de i sportfiskekretsar mer omtalade 

lokalerna med enstaka eller större rymningar är: 

u Siljan 2007 och 2015 (hela kassar).

u 2012 Västra Silen i Värmland (hel kasse, upp 

till 100 000 fiskar).

u Storsjön 2013. Regnbåge och röding (debat-

terades flitigt, odlingen som anklagades för 

utsläppet sade sig inte veta något om saken).

u Danmark 2013, uppskattningsvis 200 000 

regnbågar smet ut i havet. Gav bra fiske på 

svenska sidan längs södra västkusten, i Skåne 

och Blekinge. Även utsläpp av 80 000 fisk  

hösten 2016, då en båt körde sönder en kasse.

u Umgransele i Umeälven. Både kontinuerliga 

rymlingar och stora utsläpp, bland annat 2012 

då 130 ton regnbåge rymde efter sabotage 

på en kasse.

u Malgomaj, sjö i Västerbotten. Kontinuerliga 

rymlingar som hoppar över kasskanterna. 

u Fryken, sjö i Värmland. Både kontinuerliga 

rymlingar och stora utsläpp, senast 2011.

u 2017 Vänern utanför Ugglebo. En kasse tömd 

på fisk. Även tidigare större utsläpp i trakten. 

sjövilDa
En av spinn-killarna kommer bort till oss för en prat-
stund. Han berättar att även han fuskar med flugspöet 
av och till och att det gick en kasse i sjön Västra Silen för 
några år sedan. Somrarna efter utsläppet var han där un-
der nattsländekläckningarna med flugspöet och det var 
helt enormt. Fisken var magiskt vacker och det var stora 
klunsar man inte ens hade vågat drömma om i det vilda. 

– Jag har åkt till fjällen varje sommar sedan tonåren, 
men det där var det bästa torrflugefiske jag någonsin 
varit med om.

Vi tittar på skådespelet framför oss. Ett par gånger slåss 
flera båg-klunsar om en slända så att vattnet skummar. 
Vi är så trötta att vi bara sitter där i blötan i den sumpiga 
strandkanten. Med blicken drömskt svävande över vattnet.

Om det finns kvar fisk om ett år kommer de att ha bli-
vit sjövilda. Kanske kommer strömmen här att dra in de 
största för lek. Tänk att gå här i iskanten och piska efter 
Siljans egna steelheads i mars. Eller sitta här en kväll om 
precis ett år då de första stora kläckningarna för året får 
vattnet att koka.

Stoppet i pipan har brunnit ut. Stjärnorna börjar 
tveksamt tindra på den bleka försommarhimlen. Det är 
kanske läge att knyta på en torrfluga och pröva lyckan. 
Det kan ju i alla fall inte gå mer än åt helvete. Och där 
har man ju varit förr. m

I Sverige är regn-
bågen en invasiv 
art. Den tillhör inte 
vår fauna och klarar 
sig inte här i det 
långa loppet. Efter 
utsläppen i Siljan har 
man oroat sig för att 
bågarna ska skada 
beståndet av den 
unika öringstammen 
av ”Siljansöringen”, 
som redan är hotad.

2. Bildtext bildtex 
bildtex dtex bildt
oåpiåipåext.


