
Carl-Johan Månsson 
med en färna från 
Emån.
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”En fisk och å 
med potential”

EN FÄRSK SVENSK sommar slår allt annat. 
Naturen går för högtryck, vilket inte 
minst märks i dikeskanterna längs väg 
47 som följer Emådalen. Prunkande 
flora och höga vajande tallar vars röt-
ter binder ihop sandskorpan.

Barrskogarna, företrädesvis mäktiga tallhedar, 
uppfyller kanske fragment av epitetet ”mör-

kaste Småland”, men från höglandet finns 
en slingrande ådra av liv som tränger 
undan detta mörker. Här blandas den 
steniga och sandiga marken upp av bör-
dig jord. Skogsgläntor övergår till jord-

bruksslätter. Källan som uppbringar växt-
kraften är Emån – ett vattendrag som också 

ruvar på en annan outnyttjad växtkraft. Carl-
Johan Månsson är en av människorna i bygden som 
vill lyfta fram potentialen inom Smålands blå band.

På en grusväg står Carl-Johan och väntar. Vi häl-
sar, och den pillemariska blicken antyder något.

– Jag blev lite tidig imorse, du ska få se.
Där kom det. Tid är för värdefullt för att bara gå 

till spillo. En trägen ser till att ha grejerna i vattnet.
Han öppnar bagageluckan på den stålgrå kom-

bin, rotar i en väska och plockar fram kameran. 
Displayen visar en silvrig fisk med grovhuggna 
fjäll, i god kondition. Emåns silver finns förvisso 
nedströms, men för den meteintresserade finns 
Emåns guld längre uppströms. Där har han redan 
varit och grävt i arla morgonstund.

”BARA FISKE”
Grusvägsdammet från hans bil virvlar och gräset 
mellan hjulspåren smattrar mot underredet när 
vi förflyttar oss längs ån. Under tiden tänker jag 
tillbaka till första gången jag stötte på Carl-Johan. 
Redan då brann engagemangets låga vilt, och fiske-
intresset började redan som grabb. 

– Jag blev mer och mer intresserad, gjorde 
större och större erövringar i olika vatten. Metet 
kom in tidigt då vi metade mört på vårarna. Man 
ville fånga nya arter, braxen, sutare, karp och 
färna. Runt 13-15-årsåldern var det faktiskt bara 
fiske. Bara! Hela ens existens var fiske. Häftigt, och 
ibland längtar jag tillbaka. På morgonen när man 
öppnade ögonen så var det bara en sak som gällde 
– att ge sig ut och fiska, berättar han under tiden 
stövlarna krängs på.

Squalius cephalus, färnan, var sedan den fiskart 
som hänförde honom totalt. 

– Jag tror att närheten till ett bra färnavatten 
var en del i det. Sen passade den typen av fiske 
mig. Jag fick lära mig att läsa vatten, vilket är jätte- 
viktigt. Biotoper, förhållanden, djup och så vidare. 
Sen såklart utforska vatten, eftersom färnafiske är 
ett aktivt fiske många gånger. 

Vi samtalar under tiden som vi promenerar ur 
tallskogen upp på en banvall. Smalspårets rostiga 
räls och den rika floran bekräftar att det inte rull-
lat tåg här på ett bra tag, men efter invigningen 
1906 måste det varit en fin tågtur i Emådalen.  

       I mörkaste Småland finns en stjärna som skulle 
kunna lysa ännu starkare än den gör idag, nämligen 
Emån. Det tycker åtminstone Carl-Johan Månsson, 
som träffar Fiskejournalen för att fiska färna. Längs 
vägen delar han med sig av tips och idéer.
       T E X T O C H FOTO :  A N D E R S H O L M    
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Emån
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Nu är det istället en vit matta av hundkex, med 
violer här och där.

– Häråt ska vi. Jag har haft som mål att utforska 
alla sträckor, hela Emån. Då börjar man lägga puss-
let. Var finns det flest färnor? Var finns de tyngre 
färnorna? Var står de under året? Vilka metoder? 
Det handlar nog om ett utforskande. Färnan är bra 
på att tillfredsställa det, säger han och tvärnitar.

– Kolla, den här skalbaggen är ovanlig. Du ser det 
röda där på ryggen, det är så man känner igen den.

FÄRNAPLATSER
Ån flyter i maklig takt, kantad av hög vass som Carl-
Johan börjar fäkta sig igenom. Här och där växer 
ordentliga lövträd i kanterna, ett par grovbarkade 
ekar nedströms sträcker sig ut över ån.

– Oj, vad det har vuxit upp här sedan sist. Rov-
fågel! utbrister han och pekar mot skyn innan han 
dyker ner i stolsryggsäcken och fiskar upp en bröd-
limpa. 

Brödet är av typen ”barkis” – naturligtvis.
– Det är ju viktigt, ha ha. Det är i alla fall vik-

tigt att det sitter bra på kroken. Men det går med 
allt från hembakat till baguetter. Jag tycker nog 
franskbröden är bäst.

Brödbit efter brödbit landar i ån. Någon intill 
land, någon längre ut i strömmen och någon fast-
nar i en näckros. Han spanar, kikar och bligar. En 
av bitarna guppar frenetiskt och smulas sönder i 
ytan längre ner.

– Smålöjor säkert. Hade det varit färna hade du 
märkt det. Det blir våldsamma vak. Nej, det är nog 
värt att gå vidare. De svarar ofta snabbt om de är 
där.

Det långa spöet på närmare tolv fot, lutas mot en 
trädstam nedströms och nya brödbitar kastas ut. 
Samtidigt förklarar han vad han letar efter.

– Jag tittar på hur vattendraget rör sig. Är det en 
raksträcka? Är det grundare? Är det vegetation? Är 
det djupare höljor? Hur rör sig strömmarna? Sedan 
när jag funderat igenom det så fiskar jag utefter 
dessa faktorer. Helt enkelt där färnan trivs och väl-
jer att optimera sina egna chanser att ta ett byte. 
Där byten faller i vattnet till exempel, vid trädöver-
häng. Eller bakom strömmar, stenar, sandbankar. 
Den har gärna skydd ovan vattnet, eller intill, och 
från den platsen kunna göra utfall efter mat. 

FRILINA OCH BOTTENMETE
Efter plats väljer han sedan metod – antingen 
frilina eller bottenmete. Det går även flötmeta, 
men inget han föredrar.

– Fisket skiljer sig egentligen inte så mycket 
efter årstid utan det är mer platsen som avgör var 
fisken kan stå och därmed vilken metod. 

Han väljer alltså hellre plats efter årstid än 
metod efter årstid. Trots det går det att göra en 
generell indelning om man vill göra det lätt för sig.

– Lite grovt så bottenmete när det är lite kallare 

i vattnet, och framåt maj är det fiske närmare ytan 
som gäller. Det är mer tycke och smak och kanske 
mer hur aktiva de är. Det är inte så enkelt att när 
det är varmt i vattnet så är det lika med att de går 
upp till ytan och tar. Det kan vara skygga fiskar, 
eller väldigt påfiskade fiskar. Då kan bottenmete 
vara effektivare. Är det grundare vatten, och kan-
ske lite varmare i vattnet som nu i maj-juni, då 
använder jag gärna frilina på ytan. Det har hänt 
att man börjat bottenmeta, och tar upp metet för 
att agna om och när brödbiten lossnar lockar smu-
lorna upp färnorna. Då är det läge att tänka om, ta 
bort sänket och ha flytande brödbit istället.

I en tydlig virvel försvinner en av brödbitarna i 
skuggan av ekarna och lika snabbt är Carl-Johan 
framme med spöet, trär på en stöddig brödbit så 
att kroken går igenom limpans kant på två ställen. 
Med en varsam sving far brödbiten med kroken ut 
i ån. Han matar nylonlinan från haspelrullen. Enk-
lare tackel får man leta efter.

– Japp, den sitter! hojtar han i samma stund som 
ett vak blossar upp och feederspöet krokar. 

Färnan fattade tycke för den nya brödbiten och 
mjukt bugar spöet för färnans rusningar som går 
in bland näckrosornas stjälkar. Kvickt drar han in 
fisken över håven.

Guldglänsande fjäll, blodröda fenor och ett but-
tert minspel möter oss. Det är ingen bjässe, ganska 
långt ifrån. Möjligen att den snuddar vid kilogrän-
sen, men det är en av Emåns färnor. Färnans 
kroppshydda är grov och den är sannerligen bred 
över nacken när den simmar tillbaka.

Med förhoppning om fler spatserar vi vidare 
bland smörbollar och midsommarblomster. Då 
och då stannar han upp, lägger sig på knä och art-
bestämmer någon sällsynt blomma. Carl-Johan 
är sannerligen en bildad naturromantiker. På ett 
annat ställe gör nyfikna kossor oss sällskap, men 
fnyser åt brödbitarna. 

REKORDFISKAR
Emån är mest känd för sina havsöringar, men är ett 
klassiskt färnavatten. 1991 fångade Carl-Johan sin 
första färna här och många blickar i metekretsar 
har vänts hit tack vare fiskar i rekordformat. 2005 
fångade han själv en koloss som blev inskriven i 
rekordböckerna. 3 548 gram och 63 centimeter löd 
svenska rekordet som Carl-Johan fångade på bröd 
denna vårdag – innan rekordet snopet övernotera-
des bara ett dygn(!) senare. 

– Jag kände snabbt att sträckan hade förutsätt-
ningar att producera en riktigt stor färna, så jag 
hade det lite på känn. Fick bra många fiskar ett 
år, kanske inget jätte, men mellan 2-2,5 kilo. Året 
efter var allt perfekt. Vattenföringen, som är viktig, 
var optimal. Högflöde som sjönk succesivt. Sen fick 
jag den här fisken ganska snabbt det året. 

Emån var stekhet. 3 578 gram löd sedan den nya 
rekordvikten från ån innan Svartån i Östergötland 

• "EN FISK OCH Å MED POTENTIAL"

I en tydlig 
virvel 
försvinner 
en av bröd-
bitarna ...

Carl-Johan 
Månsson
■ Uppvuxen i  
Hultsfred. Metet är den 
stora passionen, med ett 
djupgående intresse i 
djur och natur. 

■ Driver idag företag 
inom allt från våtmarks- 
projekt, biotopvård, 
turism och guidning 
efter bland annat färna.

■ Han har gett ut två 
olika skrifter i metets 
tecken:  
Färnan – min favorit-
fisk (2018) och Att 
meta är att leva (2020). 
Precis som namnet 
antyder handlar den 
sistnämnda om olika 
meteupplevelser efter 
diverse arter där han 
också förmedlar vad 
man kan vänta sig vid 
ett vatten, medan den 
förstnämnda är en ren 
hyllning till färnan.

MER INFORMATION
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Svenskt rekord 
från historie-
böckerna.

Försommar är en 
underbar färnatid.

Flytande bröd – enkelt och 
spännande. Fäst biten så 

att kroken går igenom 
kanten på två ställen.

Med löslina flyter 
brödbiten nedströms.

Carl-Johan kastar ut 
brödbitar för att lokalisera 
färnan, som vakar kraftigt.
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Utrustningen är enkel, 
sedan är det bara att 
ladda med något som 

färnorna gillar ...

... och vi fiskare behöver också 
något gott i fält. Carl-Johan kockar.

Bottenmete får 
chansen och blicken är 

naglad på spötoppen 
för att upptäcka 
försiktiga napp.
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år 2015 roffade åt sig all uppmärksamhet.
– Runt år 2000 var det en period med extra stor 

färna. Sen har det blivit svårare. Det är min känsla. 
Det kan säkert gå många år innan en sträcka pro-
ducerar trekilosfiskar, emellan där är de lite min-
dre fiskar. Så är det i de flesta vatten, att det blir 
en viss störning som framkallar sådana storfisk- 
perioder. Emån var mer näringsrik förr, och 
mycket översvämningar som hjälpte färnan med 
näring. Miljömässigt har Emån hämtat sig.

Trots en bättre vattenkvalitet är ån än idag ett av 
Sveriges bästa färnavatten.

– Egentligen finns färna hela vägen, från Vet-
landa ner till mynningen. Vissa sträckor har mer 
såklart, några har få stora och andra har fler indivi-
der. Jag har träffat på färna överallt. Kanske är det 
längsta vattendraget i Sverige med färna?

Om du som läsare vill hitta en egen färnapärla i 
södra och mellersta delarna av landet så har Carl-
Johan följande råd:

– Man kan ganska snabbt få fram vilka vatten-
drag som håller färna, exempelvis via Sportfiskar-
nas Storfiskregister. Jag skulle börja leta vid broar. 
Där är det ofta lite grundare, kanske lite strömsatt. 
Lokalisera på kartor. Prova flytande bröd, då ser du 
ganska snabbt om det finns färna eller inte. Har du 
tur stöter du också på id, eller sarv. 

ALLÄTARE
Innan lågan fräser i Carl-Johans stormkök och 
tomater, gurka och sallad dukas fram för den stun-
dande tacolunchen testas bottenmete strax under 
en vidsträckt pil. Min bild över att man sitter i 
timtal och trycker välts omkull, för ganska snabbt 
misstänker han att det inte är någon huggvillig 
färna i området. Istället diskuterar vi beten. Upp-
fattningen är att det inte finns något universalagn.

– Min erfarenhet är att om man använder ett och 
samma bete under hela säsongen så missar man 

mycket fisk. På vissa sträckor kanske inte bröd  
fiskar lika bra, då kanske det är läge att testa ost på 
bottenmete. Ost är kanske ett av betena jag skulle 
välja främst. En fast ost som håller bra på kroken. 
Även räka! 

Han plockar bland glasburkarna i väskan.
– Färnan är kul på det sättet, det är en allätare. 

En opportunistisk fisk som tar allt från småfisk, 
grodor, kräftor, snäckor. Det går att experimentera 
mycket. Färnan ser väldigt bra i vattnet, så jag tror 
på synliga beten.

Med näsan över en av burkarna luktar det 
räkspad, i en annan doftar en slajmig sås som 
skiftar i rödlila godisbutik. Bitarna i sörjan liknar  
teaterkonfekt. 

– Det här har jag provat efter färna och karp. Det 
är korv som är smaksatt med olika smak-, färg- och 
doftmedel. Kul att testa och laborera. För skygg 
fisk verkar det ha bra lockande effekt.

– Kungsfiskaren, oj! Den var nära du, bara 
metern ifrån oss!

Storögda och förtjusta fortsätter samtalet efter 
att det högfrekventa skriet svischat förbi. Frågan 
om ingredienserna är för uppenbar och där går jag 
bet. Receptet är hemligt och det är noga med råva-
rorna. Tutti frutti, ”stinkare” och banan är några av 
de egenutvecklade doftattraktorerna. 

– Ja, det ska vara en viss korv och sedan får de 
bada i olika kryddblandningar. När jag fiskat efter 
karp, kan jag nästan fiska med dessa ett helt dygn 
och att de är intakta.

Efter en stunds eftertanke favoriserar han dock 
naturliga beten.

POTENTIAL
Tacosen äts under majestätiska ekar i hagen intill 
Emåns strand, ån som ligger honom så oerhört 
varmt om hjärtat.

– Det var här det började. Här fick jag drivkraf-
ten. Artrikt vatten, en magi. Många skiftande mil-
jöer. Från strida strömmar till lugna partier, fin 
och skyddsvärd natur. Brett fågel- och växtliv.

Han går rakt på sak och vill att Emån ska få mer 
uppmärksamhet, att fler ska upptäcka resursen 
som idag ligger dold.

– Potentialen är enorm! Och då på olika sätt. 
Man måste försöka bygga in allt utifrån samhäl-
lena längs ån, skogsbruk, lantbruk, entreprenörer 
till den viktiga vattenvården. Få ett samspel över 
helheten. Jag ser att det går att göra massor. Ibland 
riktar man in sig på en sak, men ska man få Emån 
som en helhet kanske man behöver se en större 
samverkan över kommungränser och sträckor. 

Enligt honom pratas det mer om fisketurism i 
kommunerna nu än det någonsin gjorts tidigare. 
Vad blir vinsten av en sådan satsning, undrar jag. 

– Man får ett bättre vatten, bättre fiske men 
även en attraktiv landsbygd. Dels för de som bor 
och verkar här nu, dels för de som vill flytta hit 

• "EN FISK OCH EN Å MED POTENTIAL"

Det var här 
det började. 
Här fick jag 
drivkraften. 

Artrikt 
vatten, fanns 

en magi. 

Fem snabba om färna
■ Kallas lokalt asping, dyngprins, bjälke, susare, 
bredpannad id eller hårnacke. 

■ Påträffas i strömmande vatten. Framförallt i 
Götalands låglandsområden, i vattendrag som 
Mörrumsån, Emån, Helge å, Nissan, Ätran, Svartån 
i Östergötland samt i vissa åar i Mälarregionen och 
Dalsland. Färnan föredrar omväxlande sträckor. 

■ Allätare där födan består av bottendjur, snäckor, småfisk, bär och växtdelar. Svalg- 
benständerna, fiskens tänder, klarar lätt att krossa hård föda. 

■ Leken sker oftast i maj. Då nyttjas grunda strömsatta partier med sten- och grus-
botten. Tillväxten hos färnan är långsam, en fisk på 30 centimeter är runt sex år. 
Livslängden är runt 20 år och maximal storlek är uppåt fem kilo.

■ Färnan fiskas med lite längre haspelspö, 10-12 fot, med en haspelrulle. 0,20-0,25 
millimeters nylonlina, det senare ifall det är lite bråte. Långskaftad håv underlättar. 
Enkelkrok i storlek 2-4 med päronsänken i 20-30 gram så är du igång. 

MER INFORMATION
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– och så för turister också. Det här är mångt och 
mycket en landsbygd med minskande samhällen 
där företag och industrier försvunnit genom åren. 
Vad är då det nya? Jag tror att turism är en lösning. 
Allt från den som bara hyr ut sin stuga till större 
entreprenörer. All utveckling måste ske på ekolo-
gisk och biologisk grund och då måste vi veta hur 
vattnet fungerar, vi kan exempelvis inte tillåta ett 
omfattande fiske om vi inte har ett bra bestånd. 
Emån har varit lite underutnyttjad under många 
år nu. Jag ser gärna nya samarbeten och samver-
kansprojekt. 

Vad kan då en fiskesugen besökare vänta sig av 
Emån? Enligt Carl-Johan är svaret varierat fiske.

– Det finns ingen uttalad strategi om vad ån 
erbjuder. Vad finns här? Folk vet inte det. Ett 
exempel är gäddfisket, som är väldigt bra. Stor 
gädda på metern finns i princip överallt. Det är det 
ingen som talar om. Det är en resurs med potential.

Och samma sak gäller färnan menar han.
– Ja, det får man säga. Jag tycker färnan har så 

mycket möjlighet och sådan potential som riktigt 
bra sportfisk. Den är än idag en ganska anonym 
karpfisk. Den finns inte överallt, men i vattendrag 
i vissa regioner. Jag vill öka möjligheterna att fiska 
efter färna och även öka kunskapen om arten. När 
jag började och träffade många så kände de inte till 
färna. Idag vet i alla fall fler människor längs vat-
tendrag vad en färna är.

PEJL PÅ FÄRNA
Vi lassar upp varsin ny portion tacos. 

År 2018 skrev Carl-Johan boken  Färnan – min  
favoritfisk som en ren hyllning till arten. Berättel-
ser varvas med fångster och hur han bedriver sitt 
fiske. I mer vetenskaplig anda nördade han ner sig 
under sitt exjobb på Karlstads universitet genom 
att följa färnor.

– Färnorna hade sändare så vi kunde pejla in hur 
de rörde sig på olika sträckor. Framförallt för att 

se om och hur de passerade vandringshinder, eller 
omlöp. Det visade sig att de rör sig mycket. Precis 
den erfarenheten jag har från mitt eget fiske. Det är 
inte alls säkert att fisken man fångar ett år står kvar 
på samma plats efterföljande år. De rör sig många 
kilometer upp- och nedströms. Vi såg också att de 
gjorde en riktad lekvandring. De gick upp till en lek-
plats när vattentemperaturen nådde en viss nivå.

Även om storfiskfokuset svalnat idag för små-
länningen så kittlar det att veta om vilka färna-
bjässar det simmar nedanför slänten. 

– Numera är ju de svenska rekorden i Svartån, 
det är ett riktigt fint vatten, har fiskat där mycket.

Han är bergsäker på att vi snart får uppleva 
ytterligare ett svenskt rekord – kanske i ett format 
som överraskar.

– Jag tror det kommer komma upp en fyra-
kilosfärna. Eller rättare sagt, jag är helt övertygad 
om det. Fångas den bara rätt dag så är det så.

Kvickt frågar jag om det sker i Emån.
– Jag hoppas ju det, säger han med ett brett 

leende. Kommer den från Emån blir jag supernöjd. 
Såklart vill jag veta om det är han som fångar den?
– Nej, det behöver det inte vara. Jag blir glad vem 

som än får den. 
Ännu en gång fylls luften mellan tallstammarna 

av damm från bilen framför när utrustningen 
packats in. Solen strilar genom stoftet. Grusvägen 
leder från jordbruksmarkerna in i den allt tätare 
barrskogen. Emåns potential gror, den fortsätter 
Carl-Johan att verka för. Kanske blir hans dröm en 
dag verklighet – antingen i form av en ny rekord-
färna eller i form av ett småländskt sportfiskeeldo-
rado. Eller vem vet, kanske både och? 

• "EN FISK OCH Å MED POTENTIAL"

Stor gädda på metern 
finns i princip överallt.

Carl-Johans morgonfångst blev den största. I Emådalen finns andra nyfikna djur, som dock inte föredrar bröd.
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EN NY BETESSERIE FRÅN BERKLEY
En helt ny serie hårdbeten från Berkley med fokus på predatorfiske. Serien innehåller hela sex olika 
beten i två storlekar. Allt från jerkbaits till djupgående vobblers. I den här artikeln går vi igenom de 

olika modellerna och vilka fiskesituationer de passar bäst till.

Zilla Glider 
100 mm/18 g och 160 mm/67 g
Som namnet avslöjar är det här betet en klassisk så kallad 
”glider”, som när den jerkas glider ut långt åt sidorna. Men den 
simmar även i fina kurvor vid vanlig inspinning. Den lilla storleken 
funkar till mycket, gädda, stora abborrar eller varför inte asp. Den 
stora är optimal till gäddfiske. Zilla Glider sjunker långsamt och 
kan fiskas från ca 0,5 meters djup och djupare. Tveka inte att 
testa den på pelagiskt fiske i klart vatten där fisken gärna stiger 
flera meter när den ser betet glida över den. 

För att enklast kunna jerka och få den att glida ut åt sidorna 
kan du med fördel använda ett kortare spö runt 7 fot och en 
multirulle så du får direktkontakt med linan. Använd även en stum 
superlina. 

 –  D E T TA  Ä R  E N  A N N O N S  –


