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vlagzalm op de Sysslebäck

Een rit door de bossen brengt ons bergop naar de meren. Hier willen we
beginnen. Het beheer is voor de lokale visvereniging en dat betekent
dat deze meren echt onderhouden worden. Langs de moerassige oevers
zijn loopplanken gelegd, zodat je veilig aan de waterkant kunt komen.
Meestal is er ook een open hutje met vuurplaats, voor de nationale
Zweedse sport fikkie stoken. Vaak is er zelfs een toilethokje aanwezig.
En dat allemaal in de wildernis, waar je zo goed als geen mensen tegenkomt. We proberen twee meertjes uit. We zien wel wat stijgende vis,
maar eigenlijk niet veel. We krijgen helaas geen forel in het netje. Mike
vangt een baars op een nimf en daar moeten we het mee doen. Na een
paar uur geven we het op. We rijden langs een paar zijstroompjes en
stellen vast dat het ook in Zweden een erg droge zomer is geweest. De
stroompjes staan soms erg laag, of zelfs droog. Vissen heeft geen zin,
jammer. Maar niet getreurd, want we hebben altijd de Klarälven nog!

wordt wel gevist door de locals,
KLEINE VLAGZALMPJES

maar veel vliegvissende toeristen

Yvo toont zich een echte gids en rijdt ons in zijn zware 4x4 naar diverse
plekken langs de rivier. Uiteindelijk kiezen we voor een plek wat noordelijk van Sysslebäck, waar we de auto zo aan het water zetten, vlak bij
een grote brug. Terwijl we met zijn drieën de rivier instappen, zet Yvo
een rooster boven de vuurplaats voor hamburgers en hotdogs. De rivier
staat door de droogte ruim een meter lager dan normaal. Het lijkt wel
alsof de vis zich heeft teruggetrokken in dieper water. Het valt me op dat
er nauwelijks insecten te zien zijn. Het gebrek van voedsel op het wateroppervlak houdt de vis waarschijnlijk diep op de bodem. Ik vis daarom
met een kleine nimf onder de bung. Dat werkt. Ik vang een paar kleine
visjes die lijken op voorntjes. En daarna gelukkig nog een paar kleinere vlagzalmpjes. De andere mannen blijven zonder vis. We nuttigen de
hamburgers vers van het vuur en genieten van een prachtige avond aan
het water tot het donker wordt.

kom je er niet tegen. Je hebt dus
vaak de ruimte en het gevoel dat je
helemaal alleen van deze prachtige
omgeving geniet. Tijdens een
wildsafari op zoek naar elanden
leerde ik de Nederlandse gids Yvo
kennen. Hij is visgids in dit gebied
aan de langste rivier in Zweden.

Grote foto: Oneindig veel ruimte.
Inzet: Er wordt voornamelijk vlagzalm gevangen.

ELAND

De volgende dag rijden we door het dorp zuidwaarts, tot vlak voor restaurant Nedergarden. Hier slaan we rechtsaf naar de rivier. Die is hier dik
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provincie Värmland

De dag erna heeft Yvo een adembenemend landschap voor ons bedacht.
Iets noordelijk van Sysslebäck zorgen bergen, bomen en de rivier voor
een levend schilderij. Met de 62 op gepaste afstand, wanen we ons diep
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MIJN VERTROUWDE SUPER PUPA
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Sysslebäck heeft niet alleen de Klarälven om in te vissen. Vooraf had
Yvo ons al verteld dat hij graag de zijstroompjes wil laten zien. En ook de
diverse meertjes rondom Höljes, waar leuk forel gevangen kan worden.
Daarnaast zijn er diverse grotere meren met enorme snoeken en baarzen.
Die zijn niet het doel van de trip. Wij richten ons op forel en vlagzalm.
Yvo is zeer bekend met de regio. Hij wijst je de mooiste plekken en staat
je met tips en trucs bij. Zo weet je waar je moet zijn en wat je moet
doen. Een lokale gids is wat dat betreft een enorm belangrijke factor.
De Klarälven stroomt zo’n beetje pal langs weg 62. Toch hadden we tal
van mooie plekjes niet gevonden zonder Yvo. De fraaiste stekken liggen
goed verborgen.

100 meter breed. In het midden ligt een eiland van ongeveer 300 meter.
Het water staat laag, maar na een tijdje kijken, hebben we een idee hoe
en waar we moeten vissen. Het gebrek aan insecten zorgt ervoor dat de
vis niet makkelijk te spotten is: er drijft gewoonweg te weinig voer langs.
En zie ze dan maar te verleiden. Dat lukt uiteindelijk met de super pupa
en een klein cdc-vliegje. Een paar mooie vlagzalmen kunnen de verleiding niet weerstaan en belanden in onze netten. In de middag verhuizen
we naar de camping. Ik had daar immers vorig jaar echt leuk gevangen.
Daar aangekomen ken ik de rivier bijna niet terug. Het water staat zó
laag! Mijn ervaring van vorig jaar is in één klap niks meer waard. Het is
hier opnieuw onderzoeken en uitproberen. Andere vlieg, stroomopwaarts
vissen, juist laten driften, dieper vissen. Met veel moeite vangen we
een paar visjes. Een beetje teleurgesteld ben ik wel. Vorig jaar zoveel
gevangen en nu bijna niks… In de avond gaan we ‘op safari’. Yvo rijdt
ons door de bossen, op zoek naar elanden. Dat hij de plekken weet te
vinden, wordt snel duidelijk: we spotten een moeder met jong en later
nog een mooi mannetje. Verbluft door de omvang van die enorme dieren,
staren we ze met open mond aan. En, alsof het voor de elanden niks
bijzonders is, laten ze zich even bekijken en wandelen daarna rustig het
bos in. We genieten!

D E
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Het vliegtuig brengt ons in amper anderhalf uur van Schiphol naar Oslo.
De huurauto krijgt een upgrade en we zoeven in een hele grote Oslo uit,
richting Sysslebäck. De rit van amper 200 kilometer gaat over zeer rustige tweebaanswegen en duurt ongeveer 3 uur. Rijden door Noorwegen en
Zweden is rustgevend. Je mag er niet zo hard, meestal 70 of 80 kilometer
per uur. En het is er niet druk. Dus geen stress onderweg. Als vismaat
Sjaak en ik aan het eind van de middag bij het gastenverblijf van onze
gids Yvo arriveren, staat er al een koud biertje klaar. Niet veel later wordt
de barbeque aangeslingerd. Ons mannenweekje is nu echt begonnen!

De meertjes bij Höljes: Comfort en veiligheid met mooie
plankieren langs het water.
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Vlagzalm laat zich vangen waar het water lekker stroomt.
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Het eilandje in de rivier bij Nedergarden.

Vandaag weer naar Nedergarden. Rond dat eilandje daar, moeten toch
plekken te vinden zijn waar we ze écht vangen. Met z’n vieren stappen
we voorzichtig de rivier in. Yvo, Mike
en ik blijven op het brede stuk, boven
het eiland. Sjaak gaat op verkenningstocht om het eiland heen. Na een klein
halfuurtje horen we een kreet echoën
vanuit de verte. Het is Sjaak: “VIS!”,
schreeuwt hij. Drie minuten later klinkt
er weer een schreeuw. En weer drie
minuten later opnieuw. Ik wil weten
hoe hij dat flikt. Sjaak staat dik 500
meter verder, dus het duurt even voordat ik daar ben. Inmiddels heeft hij nog
twee keer geschreeuwd: “Hier zitten
ze!” Sjaak staat vlak voor een enorme
stroomversnelling. Hij wijst me waar ik
mijn vlieg moet werpen en ik vis naast
hem het stuk af. Ondanks de harde
stroming zie ik regelmatig vis stijgen.
Kleine plonsjes aan het oppervlak. Ik
presenteer mijn witgele super pupa zo
mooi als ik kan. En terwijl Sjaak zijn negende vlagzalm naar binnen haalt, mis
ik mijn eerste aanbeet. En daar blijft
het bij voor mij. Ik ga twijfelen. Ik ben
toch zeker niet gek? Ik vraag aan Sjaak:
“Met wat vang jij ze?” “Met een roodbruine super pupa, dinsdag gekocht bij
de winkel in het dorp”, roept hij. Tja, die
heb ik niet. Ik vang ze altijd met mijn
zelfgebonden geelwitte exemplaren.
Daarvan heb ik er zat, dus ik kocht niks.
Ik probeer een kleine bruine palmer. Die
lijkt er toch een beetje op? Een mosquito volgt, een mini-pluisje-zonder-naam, en zo nog wat klein spul. Het mini-pluisje brengt me uiteindelijk een vis. Maar bij Sjaak staat dan de teller al op 17! Ondertussen
verwisselen we van plek. Sjaak is de beroerdste niet. Maar ook dat helpt
me niet. En terwijl ik steeds van vlieg verander, vangt Sjaak nummer 20.
Ik heb er dan pas twee. Dan laat Sjaak zijn vlieg naar mij drijven. “Haal
hem er maar af, dan ga ik het met wat anders proberen”, zegt-ie. Sjaak is
een vriend! Ik knoop zijn super pupa eraan en vang bij de tweede worp al
vis. En weer eentje, en nog eentje. Bij Sjaak is het tempo eruit. Hij vangt
nog een vis. Als ik er zes heb, is het ineens over. We vangen niks meer.
Moe maar voldaan lopen we terug naar de auto. Yvo en Mike hebben
ook vis gevangen, maar niet zoals Sjaak. 21 gave vlagzalmen in een paar
uurtjes tijd. Hij glundert als een kind in de snoepwinkel.
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De dag erop is een bijzondere. Tijdens mijn speurtocht naar mooie stekken kreeg ik het advies om een dag op zalm te gaan in Forshaga. Hier
is een heus zalmcentrum gevestigd. De zalmen van het grootste meer
van Zweden, het Vänern-meer, zijn zogenaamde landlocked-zalmen. Ze
bereiken dus nooit de zee. Maar daar hebben ze echt geen last van, want
ze groeien tot ruim een meter groot! Bij dit zalmcentrum wordt de vis
opgevangen en hom en kuit afgenomen om te zorgen voor nageslacht.
Vervolgens wordt de zalm stroomopwaarts weer uitgezet. Kenners noemen het ‘de beste kilometer zalmvissen van Europa’. Samen met gids
Yvo ga ik daar een dagje vissen. We krijgen een 12 voets double-handed
aangereikt en worden door de rivier begeleid naar de mooiste plekken.
Het vissen bestaat uit een (verre) worp en daarna strippen als een malle. De zalm moet echt getriggerd worden tot een aanbeet. We krijgen
allebei een beuk van een aanbeet, maar weten die helaas niet echt te
haken. We staan intens te genieten. Van de andere vissers horen we dat
er gisteren nog een enorm exemplaar is gevangen, van 1,20 meter. De
visser die hem ving, verblijft in een stuga, een gastenverblijf dat je ter
plaatse kunt huren. Bij het zalmcentrum is een beperkt aantal huisjes
te huur en er is een kleine minicamping met plaats voor een stuk of vijf
caravans. Dat zalmvissen iets is voor de happy few wordt hier bestreden.
Een dag vissen in een van de zones kost in het hoogseizoen (vanaf 15
juni) 400 tot 600 kronen. Afgerond 45 tot 65 euro. De enige beperking

DE ENE SUPER PUPA IS DE ANDERE NIET

De laatste dag valt een beetje in het water. Het weer slaat om en het
is winderig en koud. Yvo brengt ons weer naar geweldige stekken. Opnieuw bij een eilandje in de rivier, nu iets noordelijk van Sysslebäck.
We vangen wel een visje, maar het is door het weer meer werken dan
genieten. We besluiten om een beetje op tijd te stoppen. Lekker eten
en de koffers pakken. En een lekker borreltje voor het slapen gaan. We
dromen van deze prachtige omgeving, de schoonheid van de Klarälven
en de vissen die we mochten vangen. Om 06:00 uur gaat de wekker.
Vlug eten en dan de auto in, op weg naar Oslo waar het vliegtuig op ons
wacht. En oh ja… maandag weer werken. Dat wordt pittig! Maar hé:
volgend jaar weer..?

V L I E G V I S S E R

OOK ZALM HIER

is het aantal vissers per dag. Als je hier wilt vissen, moet je ruim van
tevoren de datum reserveren, want met ongeveer 12 vissers is het maximum snel bereikt. Overigens kan gids Yvo je hier ook bij helpen. Hij en ik
staan een paar uur te zwoegen met de 12-voeter. We vangen niks, maar
hebben niet minder lol. Fysiek gesloopt rijden we aan het eind van de
middag terug richting Sysslebäck. Daar treffen we Sjaak en Mike aan
bij de brandende barbeque. Zij zijn samen op pad geweest en hebben
allebei goed gevangen. Ze staan er nog van te glunderen. Of was dat van
dat lekkere biertje?

N E D E R L A N D S E
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21 stuks in
twee uur tijd,
Sjaak kan er
wel om lachen!

stijgende vissen in de verte. Dus daar móet ik naartoe. Ploeterend door
water tot aan mijn middel, weet ik uiteindelijk de stijgende vis binnen
werpafstand te benaderen. Het lichte windje belemmert me in eerste
instantie om de vlieg netjes te presenteren. Maar bij de vierde worp
is het raak. Met behoorlijk wat geweld werpt de vlagzalm zich op mijn
vertrouwde super pupa. Het is een flinke vis die zich niet snel gewonnen
geeft. Hij gooit zich dwars op de stroom en zet zijn ‘vlag’ rechtop. Ik
vrees voor al die kracht op mijn 12/00 tippet. Blijf rustig, blijf rustig, dat
is het devies. Ik laat de vis een paar keer een tiental meters gaan en na
een paar minuten geeft hij het op en mag ik hem scheppen. Hij is nog
geen 40 centimeter, maar voelde aan als een vijftiger. Een eindje verder
zie ik weer vis stijgen. Daar glibber ik naartoe, met de grootste moeite.
De eerste worp is raak. Een prachtvis van hetzelfde formaat is mijn deel.
En daarna nog eentje. Ik ben oprecht gelukkig! Ik waad weer naar het
ondiepe water en steek een welverdiende sigaar op. Genietend van de
zon op mijn kop en met het laatste restje adrenaline dat door mijn lijf
giert, neem ik de omgeving eens in me op. Wat is het hier weids en stil
en indrukwekkend.

D E

in de wildernis. Terwijl wij vissen, is Yvo in de weer met zijn nieuwe
drone, en daarmee maakt hij absoluut fabelachtige beelden van ons in
deze paradijselijke omgeving. Het lijkt wel of de vissen er ook zin in hebben vandaag. Sjaak bijt het spits af met een mooie vlagzalm van dik 30
centimeter. Niet veel later is Mike aan de beurt met een soortgenoot. Ik
sluit de rij af met een kleiner exemplaar. Hoewel ik weinig insecten op
het water zie, pakken de vlagzalmen gretig onze droge vliegen. Een klein
cdc-tje, een super pupa, een F-fly en ga zo maar door. Er is geen peil op
te trekken. Maar daarom heet het ook vissen, hè. Na een paar uur zijn we
allemaal moe, hongerig en voldaan. Na de lunch proberen we een stek
bij de brug over de Klarälven. Het is hier beduidend dieper. En de bodem
is ook anders. Grote ronde en gladde keien maken het lopen er niet gemakkelijk op. En natuurlijk, mijn waadstok ligt nog thuis. Maar ach, ik zie

INFO

Met de KLM vlieg je van Schiphol naar Oslo.
Auto-afstand vanaf Utrecht exclusief veerboot: 1599 kilometer.
Auto-afstand vanaf Utrecht inclusief veerboot Puttgarden-Rodby: 1464 kilometer.
Zalmvissen in Forshaga: forshagaforsen.com
Camping met huisjeshuur: syssleback.se
Hengelsportzaak: Radioelektrisa i Sysslebäck, Kunggardsvagen 5, Sysslebäck..
Visvergunning verkrijgbaar bij de camping en de winkel.
Wildsafari en visgids: Yvo Kiela, rawhidesguiding.nl

