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Nyhende
Store og små hendingar frå heile distriktet.

HELSING: Adrian Ullebust
Kvamme fyller 5 år i dag, og får
helsing i Firda. Sjå denne og
fleire helsingar side 22.

Adrian blir 5 
Torsdag

22.05.

FØRDE: Fisket i Hauke-
dalsvatnet er betre enn
på mange år. Ein fiskar
fekk 1300 fine aurar på
fem netter. – Dette er ny-
deleg matfisk, seier
bonde Terje Årskaug.
  

FRILUFTSLIV
OLE JOHANNES ØVRETVEIT
ole.johannes.ovretveit@firda.no  

– Det blir ikkje mykje i dag. Vêret
er for fint, seier Terje Årskaug,
idet vi legg ut frå båtstøa for å sjå
etter dei ti garna han har hatt stå-
ande over natta i Haukedalsvat-
net. Det er ikkje første gongen
han er ute. Seks netter har han
hatt garn ståande ute, og meir
enn 500 aurar er hamna i frysen,
sølvblanke utanpå og knallraude
i kjøtet.

Vi finn landfestet og Terje byr-
jar å dra inn lenka. Jau, det sleng
no ein og anna. Jamt og trutt, får
ein seie. Fin fisk, etter vår smak,
rundt 300 gram, kvar einaste
ein.

– Tja. Til matfisk er dei greie,
men det er ikkje lett å lokke
sportsfiskarar hit, slik som fisken
er no. Det var annleis det første
året etter fiskedøden på sekstita-
let. Då var fisk på mellom to og
tre kilo vanleg å få, det stod re-
portasje i Jakt & Fiske, og folk
kom frå heile landet for å fiske
her, seier Årskaug. Gjennom fir-
maet Haukedalen Fiskeferie lei-
gar han ut eit gammalt tømmer-
hus i tunet og ei hytte på Årskaug-
stølen til sportsfiskarar.  

Kresne sportsfiskarar
– Men dei vil ha større fisk enn
dette. Det ringde ein austlending
her i fjor og spurde seg for, og
han spurte om eg kunne garan-
tere han kilosfisk på stong. Og det
kunne eg sjølvsagt ikkje. Då vart
han sur og la på, fortel Årskaug. 

Difor er grunneigarlaget no i
gang med å redusere talet fisk i
vatnet. 

– Vi har kjøpt inn 20 garn med
svært lita maskevidd, slik at vi
skal kunne få opp mest mogleg
av småfisken. Vi gjev ei krone
stykket i «skotpremie» for dei
som vil fiske. Det kunne vore ein
fin sommarjobb for ein gutlark i
rette alderen, problemet er at dei
finst ikkje her i dalen. Veit du om
ungdom som har lyst å komme
opp hit og tene seg nokre kroner,
skal dei få låne både båt og garn,
seier Årskaug. 

Men syns du aure på 400 gram
er fin sportsfisk, er Haukedals-

vatnet eit eldorado. Med midlar
frå innlandsfiskeprosjektet og
Gjensidigestiftinga har grunnei-
garlaget sett opp ein flott gapa-
huk ved utløpet av ei lita elv,
komplett med grill og rullestoltil-
komst, rett ved vegen. 

– Her kan dei fiske, og lage seg
middag på staden. Har dei med
seg sovepose og liggeunderlag,
let det seg godt gjere å overnatte
her, seier Årskaug. 

Få fiskarar
Grunneigarlaget sel fiskekort for
80 kroner døgnet, men omset-
jinga er ikkje all verda. 

– I fjor selde vi kort for 15 000
kroner. I Jølster selde dei kort for
200 000. Det er akkurat som om
Førdefolk ikkje veit om at Hauke-
dalen finst. Det kom ein trønder
her i fjor, han hadde budd i Førde
i tretten år utan å høyre om Hau-
kedalen.

Når ti garn er sett etter, ligg det
38 blanke, fine aurar i kassen. Ein
fin fangst. 

– Tja. Første natta eg hadde
garn ute, fekk eg 40 kilo fisk for-
delt på 145 fiskar. Så langt i år har
eg fått 500. Og det finst dei som
har fått mykje meir enn det. 

Eventyr i Hauked

FIN FISK: Feit, fin og knallraud i fisken. KAN IKKJE KLAGE: Oddmund Råheim har fått eventyrlege fang-
star.  

IDYLL: – Å ligge på eit blikk-
stille Haukedalsvatn og pluk-
ke aure, i solskin og med snø
på toppane, det er rein rekrea-
sjon, meiner Terje Årskaug. 
Alle foto: Ole Johannes Øvretveit
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JØLSTER: Eit mikrofly som skulle lande på eit jor-
de hadde slått over, og kvelva tysdag kveld. Fram-
hjulet tok nedi ei dump, og eit vindpust bakfrå
kvelva flyet. Ingen vart skadd i uhellet.

Mikrofly tippa rundt
SOLUND: Eit maskinrom med ferjekaihydraulikk
brann ned på ferjekaia på Krakhella onsdag føre-
middag. Ein tank med nær 250 liter hydraulikkolje
brann også opp. Les meir om brannen på Firda

Maskinrom brann ned

dalsvatnet

Oddmund Råheim fekk 400
aurar på ei einaste natt i Hau-
kedalsvatnet. 

– Eg hadde med tre Gildekassar
til å ha fisk i, men då dei var fulle
måtte eg berre ta garna med
ureinsa heim, fortel Råheim.
Han seier det er mange år sidan
fisket var så godt i Haukedalsvat-
net. 

– Så langt har eg fått 1300 au-
rar på fem netters fiske. I 2007
var det eventyrleg fiske, no er vi

tilbake på det nivået, og kanskje
endå betre enn det, meiner Rå-
heim. 

– Det gjeld både kor mykje fisk
det, kor stor den er, og kvalite-
ten på fisken. 

Fisket kom og veldig tidleg i
gang i år: 

– I fjor hadde eg første garn på
vatnet den 28. mai, i år kunne
eg setje allereie den 26. april,
fortel Råheim. Han vil anbefale
vatnet på det varmaste for
sportsfiskarar:

– Ja, kva skal dei med større
fisk enn 400 gram? Ein fisk på

rundt 250 gram er perfekt som
porsjonsfisk, og ikkje minst til
rakfisk. 

– Men du fekk no ein hard dag,
etter den eventyrlege natta? Det
skal sløyast og?

– Tja, det går no fort unna. Eg
sløyer tre fisk i minuttet. 

– Likevel, med 400 fisk i kassen
tek det over to timar?

– Ja, du, eg er klar over det. 

Fekk 1000 på tre netter 

FØRDE: Fekk syklisten i
blindsona.

   TRAFIKKULYKKE

IDAR STADHEIM
idar.stadheim@firda.no 90128020

Ein ung gut vart påkøyrd i nær-
leiken av Firda billag i Førde i 08-
tida onsdag morgon.

Politibetjent Espen Mo fortel
til Firda sin journalist på staden
at det var ein buss som køyrde på
den unge syklisten.

Guten vart kort tid etter køyrd
i ambulanse til Førde sentralsju-
kehus.

Ifølgje ambulansepersonellets
rapportar til politiet, kjem det til
å gå bra med guten, då det berre
var snakk om lettare skader.

Politibetjent Mo fortalde at
bussen kom i køyreretning frå
Handelshuset, då den fekk syklis-
ten i blindsona og trefte han.

Årsaka til ulykka er ikkje
kjend, og vil bli etterforska vi-
dare av Førde og Naustdal lens-
mannskontor.

Ung syklist
påkøyrd av buss

TREFTE SYKLIST: Ein buss kolliderte med ein syklist ved Firda
billag onsdag morgon. Foto: Mathilde Torsøe


