
Både sjöfiske  
och strömfiske

✤✤ Bondemölla består av två dammar 
med god vattengenomströmning där 
du kan flugfiska efter regnbåge och 
öring med hög medelvikt. Det finns 
även möjlighet till strömfiske i Kvesa-
rumsån på mindre stationär öring med 
bra vattenföring, om du kommer vid 
rätt tid. 

✤✤Anläggningen har toalett samt 
fikarum med kyl och mikrovågsugn. 
Utomhus finns grillplats med träd-
gårdsmöbler. 

✤✤Det finns även konferensrum med 
trådlöst internet och smartboard med 
projektor. Övernattning för max 13 
personer med dusch, bastu och allrum 
med TV, ifall ni vill ta hit hela fiskeklub-
ben för årsmöte eller dylikt.

✤✤ Extra tillbehör hittar du i 
sportfiske shoppen: flugor, tafsmate-
rial, läsk och choklad.

✤✤Mer info får du via: Andreas och 
Katrin Andersson, tel. 0415-510 21,  
mejl: info@bondemolla.se,  
webb: www.bondemolla.se.

●✤BONDEMÖLLA

●✤YSTAD
MALMÖ ●

Flugsäsongen i Skåne är inte över förrän 
det ligger is på den sista P & T-sjön. AoF har 
besökt Bondemöllacampen och tipsar samtidigt 
om fyra fångstgivande mönster för höstfisket.   
T E X T  &  F O T O  Z E L J K O  B A B I C 

Bågerus  
i Bondemölla

Säkra mönster

➸

38   ALLT OM FLUGFISKE  5.2013 ALLT OM FLUGFISKE 5.2013  39



➽

➽

➽

➽

SÄLHÅRSPUPPAN

BUSE VARIANT

KOPPARNYMFENGRÅ MYGGKLÄCKARE

1. Sälhårspuppan
Krok: Streamer stl 8.
Tråd: Gsp 16/0 vit.
Underkropp: Foam 3 mm.
Kropp: Sälullsdubbing, naturfärg.
Thorax: Sälullsdubbing, brun.
Babic kommentar: »Lägg ut 
den och låt den vara stilla, om 
det inte händer något dra lång-
samt i tafsen för att få flugan att 
sjunka lite under ytan. Det pro-
vocerar oftast fram hugget.«

2. Grå myggkläckare
Krok: Tmc 206 R stl 14–16.
Bindtråd: Grå. 
Kropp: Bindtråd.
Thorax: Bindtråd.
Vinge: Vit CDC-tofs
Babic kommentar: »Fiskas 
som en torrfluga eller extremt 
långsamt med handtwist om 
den sjunker. OBS! Lång och 
tunn tafs är ett måste för ett 
lyckat fiske med den.«

3. Kopparnymfen
Krok: TMC 100 stl 14–18.
Tråd: Tunn koppartråd.
Kropp: Koppartråd.
Thorax: Påfågelherl.
Babic kommentar: »Fiskas 
med långsam handtwist. Hug-
get är svårt att upptäcka – ha 
koll på tafsen vid minsta rö-
relse så är det mothugg som 
gäller.«

4. Buse variant
Krok: Tmc 206 R stl 14–18.
Bindtråd: Tmc 16/0 Olivfärg.
Kropp: Sälullsdubbing eller lik-
nande olivfärgad dubbing, gör 
det spretigt, dra gärna ut fibrer 
med dubbingnålen. 
Babic kommentar: »Fiskas i 
ytan med dead drift-metoden, 
eller med mycket långsam 
handtwist under ytan.«

S om för de flesta som helst fiskar efter 
öring och harr i rinnande vattnet är sä-

songen ganska kort, från maj till augusti eller i 
bästa fall september. Då börjar regnbågsfisket 
i våra P & T-sjöar. I Skåne där jag bor finns det 
många P & T-vatten med varierande kvalitet. 
Jag brukar besöka flera sjöar som ligger i när-
heten, men också sådana som ligger utanför 
Skånes gränser. Jag fiskar gärna i Harasjömå-
la, Baltak, Hökensås och många andra sjöar 
när jag har möjlighet till det. Men om jag av 
någon anledning skulle vara tvungen att välja 
en av alla dessa sjöar så skulle jag välja Bonde-
mölla. Och det är inte på grund av patriotism. 
Jag gillar området av följande skäl. 

Bondemölla ligger några kilometer söder 
om Höör på vägen till Ystad. Den är belägen 
i en vacker skogsmiljö, med två inte så stora 
dammar, bjuder på stor och fin fisk i toppkon-

Zeljkos regnbågsfavoriter 
Flugorna har valts ut i samråd med Bondemöllas förra ägare Rikard Ljungberg, 
som verkligen borde veta vad han pratar om efter sju års fiske på platsen. 
Testa gärna mönstren i ditt eget hemmavatten!

dition. Antal fiskare är begränsat och verk-
samheten är välorganiserad och erbjuder en 
toppupplevelse för alla besökare.

Anläggningen är öppen för alla, privatper-
soner, företag, föreningar och andra som är ute 
efter ett riktigt bra P & T-vatten. Själva anlägg-
ningen har egen fiske-
odling, en liten men 
välsorterad fiskebutik, 
övernattningsplats för 
13 personer, fullutrustat 
konferensrum, fika-
rum, bastu och mycket 
mer.

I Bondemölla kan man fiska hela året 
förutom i december och januari när anlägg-
ningen är stängd. Öppettiderna i november 
och februari beror på issituationen, så fort 

anläggningen blir isfri tar man emot fiskare. 
Det lustiga är att även sommarfisket brukar 
vara riktigt bra. Då flyr de flesta flugfiskare 
från regnbågssjöarna på grund av för hög 
vattentemperatur och ofta trög fisk. Men 
här kan du faktiskt fiska med  torrfluga även 
under den allra varmaste tiden. I Bondemölla 

kläcker regelbundet 
åsandsländan och sjö-
sandsländan i början 
på juli månad. Under 
den perioden passar 
det utmärkt att fiska 
regnbåge med dessa 
imitationer. Fisket 

fungerar bäst tidigt på förmiddagen och är 
jättebra på eftermiddagen och mot skymning-
en när »spinner fall« inträffar. 

Lite senare på säsongen i slutet på juli och 
under hela hösten är det också väldigt bra för 
fiske med torrflugor. Den enda skillnaden är 
att det är andra flugor som gäller. Här kan vi 
prata om fiske med lite mindre flugor, oftast 
imitationer av landinsekter (myror, bärfisar, 
getingar och så vidare). Samtidigt är det så-
klart f jädermyggor i puppa och kläckande 
former som är fiskens favoritmat. 

Fisken på Bondemöllacampen har alltid 
hållit mycket hög kvalitet och kommer från 
egen odling, omsorgsfullt skött av Rikard och 
Jennifer Ljungberg. När campen nu har nya 
ägare fanns först en oro hos både mig och en 
del andra om att verksamheten skulle upphöra 
och kvaliteten sjunka, men även de nya ägarna 
Andreas och Katrin Andersson har sagt att de 
kommer att fortsätta i samma spår. Det berät-
tade de över kaffe och bulle under AoFs besök. 
Generellt kan man säga att det finns en stark 
fiskekänsla och ett stort intresse för sportfiske 
hos personalen på anläggningen.

Under besöksdagen fick fikastunden snabbt 
avbrytas eftersom fisken började vaka över 
hela dammen. Jag testfiskade och snart fick jag 
mitt första napp på en liten svart f jädermygg-
kläckare. Efter en kort stund gick tafsen av och 
fisken var borta. Den dagen fick jag samman-
lagt sju fiskar, de flesta fångade jag med små 
f jädermyggskläckare och en av dem fick jag på 
en CDC-nattsländeimitation. 

 
När man fiskar med f jädermyggor och 
andra små flugor är det några faktorer man 
måste ha i åtanke för att lyckas. Först och 
främst är det viktigt med tafsen, det ska vara 
tafsmaterial i fluorocarbon i tjockleken 5x 
eller 4x men aldrig tjockare. Tafsen ska vara 
taperad (för att kunna sträckas ut ordentligt) 
och den får gärna vara så lång så möjligt. 
Lycka till! A

» I Bondemölla kan 
man fiska nästan 
hela året«

Vältränade. Bågarna i 
Bondemölla är av det 
finare slaget. 

Bågerus i Bondemölla
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