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La oss dve le litt ved ho ved åren 
som skil ler ho ved sta dens øst 
og vest. Den renner fra Ma ri

dals van net og har de sis te 200 åre ne 
gjen nom gått en ri ven de ut vik ling. 
Fis ket ble en saga blott i lø pet av 
1800tal let da in du stri og be folk
ning be gyn te å bru ke elva for alt 
den var verdt. Ut byg gin ger, for uren
sing, trans port og man gel på mil jø
be visst het gjor de den snart skit ten, 
il le luk ten de og liv løs strøm. 

I de sis te ti å re ne av for ri ge 
år hund re fa set in du stri en vekk fra 
el ve bred de ne og be visst he ten rundt 
rent vann økte. På 1990tal let var 
jeg selv vit ne til hvor dan et ti talls 
laks slåss om gy te plas se ne ned
strøms Ned re Foss. Sta di ge små ut
slipp  de si mer te del vis be stan de ne 
et ter hvert som de byg de seg opp. 
Kro nen på ut slipps ver ket skjed de i 
mars 2011 da seks li ter klor dryp
pet ut fra en kran hos Oslo Vann 
og Av løps verk ren se an leg get ved 
Maridalsdemningen. I lø pet av et 
døgn var ka ta stro fen et fak tum. Alt 
liv var tatt av dage. 

 Mø tes i sjudraget da ...

Fisker i parken: 
Artikkelforfatteren i 
Frognerparken i mars i år.

Urbant
fiske
Laks og sjøørret er igjen på vei opp  
Akerselva for å gyte etter klorutslippet som 
drepte alt liv i elva i 2011. Telleren i den nye 
fisketrappa på Grunerløkka har i høst  
registrert eksemplarer på nesten 10 kilo,  
og neste år åpnes det for stangfiske i den  
lakseførende delen av elva.

Det er slut ten av mars i fjor vår og 
årets før s te an tyd ning til som mer
kveld. Per G sit ter med et bredt smil 
da jeg an kom mer Syng, ser ve rings
ste det langs Akerselvas bred der ne
derst på Løk ka. Polabrillene hvi ler 
som all tid ne derst på nese vin ge ne. 
De er sto re, av den ty pen som dek
ker hal ve an sik tet.

 Du veit jo ald ri når du må spot te 
fisk, er hans fas te kom men tar når 
noen kom men te rer dem. Noen gan
ger lu rer jeg på om han so ver med 
bril le ne på om nat ta. 

 Så du noe på vei over brua?
 Hæ?
Jeg skjøn ner ver ken hvil ken bru 

el ler hva han sik ter til
 Du kom syk len de over Even tyr

brua, ikke sant?
 Jo, ja ... hva ten ker du på? 

Da mer? Push e re ... ?
 Sto en stim på seks sju styk ker 

ved bru stol pen nær mest Torg ga ta 
for en time si den. De tok hva som 
helst, men den stør ste var se lek tiv 
på loff ... vel å mer ke så len ge skor
pa var med og gjor de brø det fly ten
de. ❯



Med hele 10 vassdrag med fisk i alle har hoved-
staden mye å by på for oss som liker å utforske 
rarieteter og upløyd mark. Ljanselva, Alna, 
Lysakerelva og Merradalsbekken har også 
opplevelser å by på, men disse får vi komme 
tilbake til når sesongen starter på nyåret, og 
det gjør den tidlig! Mens det fortsatt er skiføre 
i Marka kan en lure vakende ørreter i og rundt 
bykjernen. Årets første på tørrflue tok kollega 
Lent og jeg i Frognerparken allerede 10.mars.

Mange opplevelser

❯

– Had de jeg ikke visst bed re had
de jeg trodd det var ve der buk.

 ?
Steady va ken de fisk på den ne 

ti den av året er de fi ni tivt ikke hver
dag. Vi drop pet ute ser ve rin gen et ter 
før s te run de. Vi had de mer in ter
es san te ting å bru ke ti den på enn 
å drik ke, og med Tor G som kjent
mann av slør te den nær mes te ti men 
tre sti mer med va ken de fis ker mel
lom halv ki lo en og ki lo en på strek
nin gen Le ge vak ta – Blå. 

Hva slags fisk det var el ler hvor
dan den var kom met dit ante in gen 
av oss. Elva skul le i bes te fall huse 
gjen ut satt små fisk. Jeg ver ket et ter 
å lob be ut et el ler an net med krok, 
men holdt meg i skin net. Da gen 
et ter be fa rin gen dum pet det inn et 
bil de i inn bok sen som fy ret yt ter
li ge re opp un der mys te ri et: Bek ke
røye! Kilosbekkerøye! 

Hvor dan i all ver den had de dis se 
hav net i Akers el va, og det i et slikt 
an tall at det de fi ni tivt ikke bare var 
en slen ger el ler to?

HO VIN BEK KEN
Vi har ald ri fun net noe en de lig svar, 
men min teo ri brin ger oss vi de re 
til et  en av de and re vass dra ge ne i 
Oslo: Ho vin bek ken. Den ne har sine 
kil der sør i Lil lo mar ka før den pas
se rer rek ke hus og blokk be byg gel sen 
på År voll. 

Et ter å ha pas sert un der ho ved vei
en til Gjø vik snor Ho vin bek ken seg 
mel lom vil la ei en dom mer og gjen
nom ha ger til den når Bjerkedalen. 
Den ut gjør et sen tralt ele men tet i 
Bjerkedalen park et ter at den ne ble 
ny an lagt i pe ri oden 20122013. Da 
ble Ho vin bek ken åp net i 300 me ters 
leng de gjen nom par ken. Fra par ken 
renner bek ken dels åpen, dels i rør 
før den for svin ner un der jorda og 
mø ter Akers el va ved Grøn land. 

En ap ril dag i 2011 skul le Hå vard 
Stu bø og jeg gjø re opp tak til en ny 
se song av Lars og Lars Blogg TV. Vi 
skul le føl ge opp de epi so de ne vi had
de la get fra  Frog ner par ken og and re 
nær om rå der året i for vei en, og vil le 
fin ne ut om bek ke røy e ne jeg had de 
fis ket i Ho vin bek ken 20 år tid li ge re 
had de for mert seg.Et ter mye le ting, 
spør ring og ka ving fikk vi sva ret – av 
to ung gut ter som had de spe sia li sert 
seg på bek ke røye fangst. 

De tok oss med un der et pri vat
hus hvor de had de sin fas te fis ke
plass, og snart plas ket de inn bek ke
røy er opp mot fem hek to! In gen tvil 
om at ar ten had de klart seg i bes te 
vel gå en de! 

Bek ke røya ble satt ut i stor ska la 
over sto re de ler av SørNorge da den 
nær mest er re si stent mot sur ned
bør og alu mi ni um. Også Os lo mar ka 
ble pep ret med den ne ar ten som 
fant seg godt til ret te i sure mur put
ter hvor ør re ten ikke over lev de.

Ar ten har imid ler tid en vold som 
trang og egen skap til å søke seg 
ned strøms. Slik hav net den i sin tid 
Ho vin bek ken, og der fra vi de re til 
Akers el va. I tom rom met som opp sto 
et ter klor ut slip pet fikk den fritt spil
le rom og kun ne ta de bes te plas se ne 
i elva. 

Men det spørs om de gyl ne bek ke
røye da ge ne i Akers el va snart er over. 
Den er kon kur ran se ut satt mot laks 
og ør ret, ar ter som er i ferd med å 
vin ne elva til ba ke.

ELLINGSRUDBEKKEN
I øst renner Ellingsrudbekken, el ler 
Ellingsrudelva som den he ter på 
kar tet. Den mar ke rer gren sen mel
lom Lø ren skog og Oslo kom mu
ne og har sin ho ved kil de i Nord re 
Elvåga i Øst mar ka. Her fra renner 
den gjen nom sko gen noen ki lo me
ter før den kom mer ned i tett be byg
gel sen ved El lings rud.

Rent fis ke mes sig er det i for vand
lin gen fra skogs bekk til ur ban elv 
den be gyn ner å bli spen nen de. Her 
går den sla ke re enn len ger opp den 
ene kul ver ten et ter den and re ska
per gjem me plas ser og skjul for fisk. 
Elve tun ne len un der mo tor vei en 
mel lom Oslo og Lil le strøm er fle
re hund re me ter lang. Van net si ger 
sak te, men i det den kom mer ut på 
nord si den slyn ger Ellingsrudbekken 
seg i kratt og kjerr ned mot Lang
van net. 

Også i den ne de len tri ves bek
ke røya. Som i Ho vin bek ken stam
mer den fra ut set tin ger på skau en 
på 80tal let, men bek ke røy e ne i 
Ellingsrudbekken må hev de sin rett 
blant gjed der, ab bor og ør ret. Da 
jeg be søk te elva ved et par an led
nin ger tid li ge re i år, fikk vi in gen 
vir ke lig sto re. De har jeg bare sett 
bil de av, men det var be mer kel ses

ver dig hvor langt ned ar ten lev de. 
Rett ned strøms en kulp med ab bor 
i un der kant av ki lo en og sin te ør re
ter på 35 hek to, fan get vi bek ke
røy er, som had de fun net sin plass 
i den krong le te til væ rel sen. Fiske i 
Ellingsrudbekken kan by på over
ras kel ser, men skal du opp sø ke 
dem er lianeøks, va de buk ser og 
høy stang fø ring stikk ord. Ma ken 
til krong le te kjerr skal en lete len
ge et ter, og flue stan ga kan du leg ge 
igjen hjem me. Fis ke kom pis og spin
ner mes ter Arin bruk te mepps. Selv 
måte jeg ty til mei te mark.

FROG NER VASS DRA GET
I 1995 be gyn te jeg for be re del se ne 
til kort fil men «Livs hjulet – et år i 

Frog ner par ken». Jeg had de fle re 
mø ter med rode sje fen for Park og 
Id retts ve se net, og un der en av våre 
sam ta ler kom vi inn på fisk. En 
høst mor gen noen år tid li ge re had
de han og et par and re an sat te sett 
svæ re fis ker vake og jage opp un der 
fos sen som skil ler den øvre og ned re 
dam men. Av ren nys gjer rig het sat te 
de ut et garn som ble truk ket et ter 
et par ti mer. Tre lak ser, den stør ste 
på nes ten fem kilo had de da gått i 
mas ke ne! Hvor dan de had de kom
met seg opp hit fra Frog ner ki len, er 
et mys te ri um like stort som regn
bue ør re ten på 3,4 kilo jeg opp da get, 
fil met og fikk fan get i inn løps bek
ken til Øvre Frog ner dam i ok to ber 
2010. 

Frognerpark- 
mysteriet
I ok to ber 2011 opp da get 
jeg en stor ør ret der bek
ken renner ne den for sklia 
i Frog ner ba det. Det var 
gy te tid og fle re ør re ter fra 
Øvre Frog ner dam had de 
sam let seg i kul pen der 
Sognsvannsbekken renner 
ut av kul ver ten un der Sør ke
dals vei en. Den sto re ør re ten 
var en do mi nant hann fisk, 
som sta dig var nede på brek
ket og kur ti ser te hunn fisk. 
Da gen et ter plas ser te vi et 
un der vanns ka me ra i nær he
ten av brek ket. 

Vi trod de ikke våre egne 
øyne da den sto re fis ken 
vis te seg i mo ni to ren på el ve
bred den. Det var en regn
bue ør ret i full gyte drakt. 
Ar ten er svar te lis tet og har 
vært for budt å set te ut si den 
1992. At fis ken utvil somt var 
i ferd med å pare seg med 
brun ør ret, gjor de ikke ob ser
va sjo nen mind re mys tisk og 
spe si ell. Da jeg ring te ør ret
fors ker Mor ten Kraa bøl for å 
for tel le om hva vi had de sett, 
var han klar i sin tale: Få den 
opp! Uan sett me to de!

Tre ti mer senere vip pet Jan 
Wang gaard ut en 20 grams 
jigg med sjokk oran sje hale i 
den dype kul pen. Me tal let had
de ikke før sun ket før fis ken 
smalt på og Snoopystanga 
sto som et ro cke hjul. 

Fis ket dan net bak tep pet 
for en føl je tong som vi kal te 
for Frognerparkmysteriet. 
Vi aner fort satt ikke noe 
om opp ha vet til den 3,4 
kilo tun ge regn bue ør re ten. 
Ryggfinneknekken vit ner om 
en opp vekst på et set te fisk
an legg. Fis ken var fem år 
gam mel og had de halv tøm
te go na der. Det er der med 
in gen umu lig het at den kan 
ha av kom på Oslo Vest. I så 
fall vil det være en bio lo gisk 
sen sa sjon.

Ørret: Store 
markante 
prikker preger 
Osloørretene 

Flott ørret: 2,2 
kilos ørret fra Øvre 
Frognerdam tatt på 
sluk i april 2015.  
oto: Privat

Alna: Elva slynger 
seg i kriker og kroker 
på sin ferd fra skog til 
tettbebyggelse.

»



Det mest eksotiske Oslofisket opplever du på 
Majorstua og i Grorudalen. Mens familien er 
på shopping på Ikea eller i butikkene rundt 
Colluseum, kan du ta med stanga og fiske ørret. 
Før Frognerbekken forsvinner inn i den siste kul
verten under Sørkedalsveien før den renner ut 
ved Frognerbadet, ligger den åpen. Kilosørreter 
freser rundt i mørkets korridorer og i de åpne 
delene av bekkefaret. Oppstrøms IKEA på 
Furuset renner Alna blåbrun. Forskerne ved zoo
logisk museum mener at det ikke er ørret her, 
men de tar feil. Alnaørretene er ikke mange så 
langt ned, men de som finnes er både fete og 
trinne. Fiskekort trenger du ingen av stedene. 
Her er det fritt fram for alle og enhver.

Eksotisk fiske

Fisker i Hoffsbekken: Felix poserer med Hoffselvas 
minste art.

Det sis te året har jeg og fle re 
kom pi ser brukt nok tid med stang 
og snø re i Frog ner dam me ne til å gi 
de ter ning kast 5  rent fis ke mes sig. 
Ikke i noe an net vann el ler tjern i 
Oslore gi o nen er det let te re å kom
me i kon takt med ki los ør ret enn 
her. Fis ket er fritt. Det av kre ves ikke 
fis ke kort og det dri ves in gen form 
for fis ke kul ti ve ring. I til legg til ør ret 
fin nes ab bor. Det svøm mer gjed der 
på fler fol di ge kilo her, og de sis te 
åre ne har det også kom met mort 
som noen har satt ut i Sogns vann.

Og det er her Frog ner vass dra get 
star ter. Sognsvannsbekken renner 
ro lig ned over Gaustadjordene før 
den hi ver seg ned mot Forsk nings
par ken. Så langt er den ren og klar, 
men et ter sam lø pet med den liv lø se 
Gaustadbekken nord for Blin dern 
blir den blak ke re i far gen, og ør re te
ne som svin ser rundt og bak stei ner 
og bus ker blir van ske li ge re å få øye 
på enn len ger opp. 

Skal du prø ve deg med stan ga; 
legg lista lavt hva stør rel ses for håp
nin ger an går. Men det fin nes flot te 
ør re ter i Sognsvannsbekken, og da 
gjer ne den før s te ki lo me te ren ned
strøms Sogns vann.

I bek ke da len ned strøms Frog ner
dam me ne er vass dra get ana dromt.  
Det går både laks og sjø ør ret nes ten 
helt opp dam me ne, og skal jeg tro 
min mann i Park og Id retts ve se net 
had de noen av dis se klart å for se re 
hin der og dem nin ger og plas ket seg 
helt opp un der sin na tag gen. 

SMESTADDAMMENE  
OG HOFFSBEKKEN
Sam ti dig som jeg før s te gang fikk 
nyss om bek ke røy e ne i Ho vin bek
ken og på sam me tid fikk for talt 
lakse his to ri en fra Frog ner dam men, 
kom det meg også for øret at det 
var tatt fle re ør re ter over ki lo en i 
Smestaddammene in nen for ring 3 
på Oslo vest. Dis se er en del av et 
vass drag som har sine kil der langt 

oppe i Skå da len og Styg ge da len i 
Hol men koll åsen. Noen hund re me
ter oven for Hol men dam men renner 
de to bek ke ne sam men i ett løp før 
de dan ner en vak ker li ten elve stubb 
med ut løp i dam men som var ar ne
ste det for cas ting mil jø et i ho ved sta
den.  

Fort satt er det te ste det å dra om 
du øns ker å per fek sjo ne re flue
kas tet ditt. Oslo Sports fis ke re har 
ny lig byg get nytt klubb hus her og 
kas te bryg ge ne er på plass fra mai 
til ok to ber. Det de fær res te som fre
kven te rer Hol men dam men med 
stang og snø re vet, er at dam men 
hu ser en og an nen flott ør ret (og en 
meng de små). I tid li ge re ti der tok 
OFA stam fisk fra bek ken som ren
ner inn i dam men.

Fra Hol men dam men renner bek
ken ned i den øvre Smestaddam, 
et tjern som har mis tet mye av sin 
sjarm et ter re ha bi li te rin gen som fant 
sted for om lag ti år sida. Den gang 
da var den en mys tisk sump ak tig 
pøl med der til hø ren de merk ver dig 
sto re fis ker. I dag fin nes det fort satt 
ør ret, men ab bo ren er så til de gra
der do mi ne ren de at den er best eg
net til mei te fis ke med dupp og mark 
for å vek ke fis ke gle den hos barn.

Det sam me gjel der dam men 
ne den for, hvor det i til legg er 
enor me meng der mort. Noen 
hun der me ter ned strøms ned re 
Smestaddam lig ger Dron ning fos
sen, en av Os los mest spek ta ku læ re 
vann fall. Den ne dan ner vand rings
hin der for laks og sjø ør ret som i 
ok to ber og no vem ber svøm mer inn 
fra Bes tum ki len, for di båt hav na på 
skøy en, un der Dram mens vei en i 
kul vert og vi de re for bi tra fik ker
te ga ter og tett be byg gel sen langs 
Hoffs vei en. 

Bare se og ikke fis ke er re ge len 
her, men litt av et skue kan jeg love 
om en er ute en høst dag et ter en av 
de før s te høst stor me ne. ■

fiske@egmont.com

I 2014 ble det lagt ut en film på Youtube med tit
telen OSLO JUNGLE  $treetfishing. Opptakene 
er gjort på østkanten. I filmen fanger Kristian 
Leraand fete ørreter i slow motion langt nærmere 
sentrum enn det forskere og fiskere har definert 
som fiskbart. I høst kommer Kristian og hans stre
etfishingteam med en ny film fra Oslos vannuni
vers. Følg med på: https://www.youtube.com/chan
nel/UC_MWjHlosvSB0J009trQ7g 
OSLO JUNGLE  $treetfishing kan du se her: 
https://www.youtube.com/watch?v=cIwHD8zqjF8

Film fra Oslo

«Ikke i noe an net vann el ler tjern 
i Oslore gi o nen er det let te re å kom
me i kon takt med ki los ør ret enn i 
Frognerdammene.»

Jungelfølelse: Jungelfølelsen kommer 
fort når en følger Hoffselva nedstrøms 
Smestaddammene.


