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Massive regnbueørreder 
Af Jan Steffensen, jbs@fiskpaaflue.dk 

 

Fakta: 

Sted: Lago Strobel, Argentina 

Tid: Januar 2016 

Arrangør: Puka destinations, Tyskland 

Fotos:Brad Wistrom, Luciano Saldise, Jan Steffensen 

 

Uden at tage munden for fuld, så er Lago Strobel i Argentina på en gang det mest spændende 

og specielle sted, jeg har fisket. Hele ”set up’et” er uden lige. Så sent som 1996 fik man den idé 

at sætte regnbueørreder ud i søen, der indtil da var helt uden fisk. Meningen var, at det skulle 

danne baggrund for et erhvervsfiskeri, men det kom aldrig i gang, og i stedet begyndte et 

eventyr for fluefiskere. Det viste sig nemlig, at regnbueørrederne både voksede til seriøse 

størrelser og formerede sig, så der kom flere og større fisk. Fisk over 10 kg er ikke længere 

usædvanlige. Grunden er, at søen er fyldt af små krebsdyr (scuds), der er regnbueørredernes 

føde. 

Lago Strobel (også kalder Jurasic Lake) ligger for foden af Andesbjergene i det sydlige 

Argentina. Det er ikke ganske nemt at komme dertil. Fly til El Calafate via Buenos Aires, og 

derefter over 5 timer med bil ad hovedvej 40 mod nord. I starten er den som en dansk 

landevej, men et langt stykke er uden asfalt, og på min tur havde det regnet en del, så vejen 

var meget mudret. Med 4x4 gik det fint, men personbilerne havde problemer. Når man så skal 

dreje fra hovedvejen, starter problemerne først, og over 50 km af nærmest ufremkommelig 

stenet grusvej skal forceres, inden jeg var fremme ved Estancia Lago Strobel. 

 

Her er vejen ikke så mudret, men det bliver den, når det regner. 
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Midtvejs blev vi mødt af det forrige hold, og der blev byttet biler. 

 

Der er flere lodges ved Strobel, og Jurassic Lake Lodge var den første, også kendt som Loops 

lodge. Den ligger ved mundingen af søen eneste tilløb, Rio Barrancoso, og der kan fiskes på et 

begrænset området omkring udløbet og den nederste del af elven. Til gengæld er fiskene 

store. Estancia Lago Strobel har adgang til en langt større del af søen, en længere stræk af 

elven, en del mindre søer (lagunas) og  Moro Creek, der løber gennem en del af søerne og ud i 

Laguna Verde, på hvis bredder lodgen ligger. 

Der var slet ikke tid til at fiske alt det fiskevand. I Lago Strobel og Barrancoso er der kun 

regnbueørreder, mens der i søerne og Moro Creek også er bækørreder og kildeørreder. 

Morgener før morgenmad og eftermiddage efter hjemkomst til lodgen fiskede jeg i Laguna 

Verde, og det var forbavsende let at fange så mange fisk på til 3-4 kg, at antallet blev 

ligegyldigt. Det var sjovt, og en sort Wolly Bugger var universalmidlet. 
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En af de stille morgener ved Laguna Verde tæt på lodgen. 

 

Ud over en eftermiddag i Barrancoso foregik den resterende del af fiskeriet i Lago Strobel. Der 

var en 45 min. køretur til søen på ikke alt for gode veje, men man blev vant til turen. Det første 

glimt af Lago Strobel var magisk, da søen kom til syne på bakken, før man kører ned til den. 

Helt anderledes end jeg havde forventet og set på billeder. Billederne yder den ingen 

retfærdighed. Luften er klar, ofte med fuld sol og dertil en del blæst. 
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Det første blik over Lago Strobel fra toppen af nedkørslen er  

meget overraskende og smukt. Billederne yder ingen retfærdighed. 
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Jeg ankom til lodgen på transportdagen til en sen frokost og var fyr og flamme efter at komme 

i gang med fiskeriet, selvom det egentlig først skulle starte næste dag. Jeg har eneste gæst, og 

Luciano var så flink at tage mig en tur til en vig, hvor vi kom til at fiske en del gennem ugen. 

Forventningerne var store, og jeg blev ikke skuffet. Alt for forholdene fiskede vi gennem ugen 

med forskellige set ups, men denne første eftermiddag var midlet en belastet nymfe med en 

stor Chernobyl Ant som strike indicator. Jeg havde bundet nogle Chernobyl Ants så stor som 

muligt og tænkte ved fluestikket, at dem ville jeg aldrig få brug for – helt forkert, og næste 

gang skal jeg mindst 20 med. Efter få kast havde den største regnbue taget nymfen, og jeg fik 

at mærke styrken i de massive regnbueørreder. Det blev til mange flere fisk, og de tog 

skiftevis de to fluer, til sidst fiskene jeg min den store Chernobyl Ant uden nymfe. Jeg rundede 

10 fisk på et par timer, op til 5-6 kg, og turen var med 6 fulde fiskedage tilbage allerede 

hjemme. 
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Tæt på en af de smukke regnbuer. 

 

Brads og min guide Luciano med en af de store tæt på 20 lbs. 

 

Tilbage på lodgen mødte jeg bl.a. Brad fra Wisconsin, der skulle være min makker resten af 

ugen. Selvom han kaldte mig Ben hele ugen – til megen moro for de andre – så var det fint 

selskab. Nigel og Max, far og søn fra England, kom også i løbet aftenen klar til de næste dages 

fiskeri. Hen på ugen fik vi selskab af Steve og Peter, Juri fra Finland samt et autralsk par fra 

Tasmanien på en længere sydamerikarejse, der alle skulle fiske en halv uge. Alle hyggeligt 

selskab, når man bare tager i betragtning at folk kommer med fra forskellige steder, men 

forskellig baggrund, og at alle er passionerede omkring fiskeriet. Der bliver talt om ture, rejser 

og fisk, ofte lidt mere end jeg bryder mig om, men på den anden side får man masser af 

værdifuld information og tips. 
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Næste morgen var der adgang kl. 9.00 – som de følgende 5 morgener. Brad og jeg fiskede til 

omkring kl. 14, hvor der var frokost ved søen, ofte sammen med de øvrige hold. Så var der 

igen fiskeri nogle timer, inden vi var tilbage på lodgen omkring kl. 19 til bad, snack og middag. 

Vejret og de øvrige fiskeri bestemte, hvor vi fiskede, men der blev rig lejlighed til at rotere 

mellem forskellige pladser ved Lago Strobel. Vejret er kendt for at det kan være meget 

blæsende, og vi havde dage, hvor det i modvinden var svært at komme ud til fiskene, selvom 

de ofte gik ganske tæt på land. Vi havde også et par dage – og de var helt bestemt de sværeste 

rent fiskemæssigt – hvor det var helt vindstille og ganske varmt. Vejret var i det hele taget en 

fin blanding, som gjorde os i stand til at lande masser af fisk i løbet af ugen, og ingen dage var 

uden fisk.  

 

 

Grejet var udvalgt, så den skulle kunne klare blæst. For det meget fiskede jeg med min Xi3 #8, 

flydende line og kraftigt forfang. Fiskene var ikke – i det mindste ikke på de blæsende dage – 
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særligt sky med hensyn til forfanget. Det meste af tiden fiskede jeg med nymfer, enten alene 

eller sammen med en stor flydende flue som strike indicator. Det blev på suppleret med 

streamere og mindre skumfluer, de sidste specielt når der ikke var vind, eller vi kunne finde 

læ.  Jeg prøvede også en række andre muligheder, og jeg kan fortælle, at både kobberbasser og 

Brendaer også virker på den anden side af jorden. Jeg fiskede også til tider mit tohånds skagit 

#8 set up for at klare vinden. 

Når vandet var i oprør, kom fiskene tæt på land. Man kunne dem inde i bølgerne, og der var 

virkelig mange fisk. For det meste drejede det sig om at få fluen ud til fiskene – så var der så 

mange, at der ikke gik lang tid mellem huggene.  

 

Det blæste nogle dage – MEGET. Det er ikke til at se på billedet. 

 

Når vandet var mere stille, var de lidt mere forsigtige, men blot lidt krusninger på vandet 

gjorde, at det gik slag i slag med at kroge og lande fisk. De par dage, hvor vinden havde lagt sig 

helt, var det sværere at komme i kontakt med fiskene. Dels kom de ikke så tæt på, dels var de 

langt mere forsigtige med at gå til fluerne. Fik du til gengæld en stor fisk til at gå efter en lille 

skumflue på overfalden, så kunne du se det hele i det klare stille vand. Og hvad der på 25 

meters afstand, måske endda nogle meter oppe på en klippe, så ud til at være en mindre fisk, 

viste sig som regel at være en langt større. 

Fiskeriet foregik som en kombination af blind casting og sight fishing. Vi forsøgte altid at finde 

fisk, men mange gange kastede vi i et område, hvor der var fisk uden at kaste til en bestemt 

fisk. Der var der som regel ingen grund til, fordi der var masser af fisk. 

En eftermiddag valgte vi at køre til Barrancoso et par kilometre opstrøms for udløbet i 

Strobel. Elven er i januar ganske lav, og der kan fiskes i adskilte pools, hvor man til gengæld 

kan spotte fisk.  Vil man have et bedre fiskeri i Barrancoso, skal det ske tidligere på sæsonen. 

Brad og jeg fiskede os opstrøms gennem de forskellige pools, krogede fisk på skumflue eller 
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streamer og mistede de fleste af dem, fordi der er lidt plads til fighten. Det er visuelt og 

kontant fiskeri, og for en skumfluefanatiker er det bare paradis. Terrænet er hårdt, stejl og 

med masser af sten og genstridig vegetation, og efter en eftermiddag var jeg helt færdig. Ved 

Strobel er terrænnet også en udfordring og nok det mest fysisk udfordrende sted, jeg har 

været. Sammenlignet med Grønland eller det nordlige Canada gik vi ikke så langt ved Strobel, 

men skulle hele tiden klatre på sten og køre i bil på veje, der ikke er egnet for biler. Det satte 

sig i ryggen. 

 

Barrancoso ser utroligt indbydende ud og er fyldt med fisk. 

 

 

Luciano guider Brad. 
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Efter fiskeriet kørte vi hver aften tilbage til lodgen, men ikke længe efter middagen var jeg på 

langs for at være klar til næste dags strabadser.  

Efter 6 dage kunne man sagtens bruge 6 mere – eller flere. Fiskeriet i Strobel var så 

forjættende, at jeg stort set ikke fik prøvet andet, men mulighederne er mange. Barrancoso 

kan sagtens udforskes mere, specielt først på sæsonen. De mange søer rummer masser af 

muligheder, og i starten af sæsonen er der også så meget vand i Moro Creek, at det kan give et 

spændende fiskeri. Fiskene i Strobel er langt større, men søerne kan give mere variation i 

fiskeriet og i arter. 

Efter 6 fiskedag var der kun farvel tilbage sammen med køreturen til El Calafate og lidt mere 

end et døgn, før bilen holdt i indkørslen. Spørgsmålet er næsten altid det samme – hvornår 

kan jeg komme afsted igen? 

 

 

 


