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                       Flugfiskeresa - Skottland, Spey 30.4-7.5.2023 
 
Flugfiskeresa efter lax till en av de mest kända 

laxälvarna, Spey i Skottland 30.4-7.5.2023. Resemål 

är Castle Grant fiskesträckor 1 och 3 på mellan delen av 

Spey älven, nära Grantown on Spey. Vi har två olika fina 

fiskesträckor att fiska på och vi roterar mellan dom på så 

sätt att varje fiskare kan fiska på båda fiskesträckorna. 

Den här perioden är absolut den bästa fisketiden i våren i 

Spey och kan kallas det finaste laxfiske i Skottland. 

Reseledaren är Jouni Rauha från Fishmaster.  

Spey. Spey är en världskänd laxälv och tillhör en av 

Europas och Skottlands bästa laxälvar. Här har flugfiskare 

fiskat och svingat sina flugor sedan långt tillbaks i tiden 

och det är från Spey som mycket av dagens flugfiske efter 

lax har börjat. Spey är Skottlands näst längsta älv och är 

ca 15 mil lång. Spey är den snabbast rinnande älven i 

Skottland och känd för tidig laxstigning och är en av de 

bästa vårlaxälvarna i Skottland. Fiskesäsongen börjar 

redan 11.2. men vårfisket är normal som best från mitten 

av mars till slutet av maj. Fisket sker enligt 'catch and 

release' prinsipen. Under fiskesäsongen fångas det 4000-

10000 laxar från Spey. 

Flugfiske - Castle Grant. Vår flugfiskegrupp fiskar på 

Castle Grant sträckan 1 på Spey älven. Castle Grant 1 är 

en av de mest kända och efterfrågade fiskesträckorna i 

Spey. Castle Grant 1 är beläget i mellersta delen på älven, 

cirka 4 km nedströms från Grantown on Spey. 

Fiskesträckan är 2,4 km lång och vi kan fiska på älvens 

båda sidor. Endast flugfiske är tillåtet. Fiskesträckan är 

otroligt vacker och poolerna är lätta att fiska. Sträckan är 

bokad exklusivt för vår Fishmaster fiskegrupp. Det finns 

10 fina pooler att fiska och på strandbanken av sträckan 

finns det en fin stor fiskestuga. Vi har också en lokal 

fiskeguide, ghillie. 

Vår flugfiskegrupp fiskar på Castle Grant sträckan 3 på 

Spey älven. Castle Grant 3 är en av de mest kända och 

efterfrågade fiskesträckorna i Spey. Castle Grant 3 är 

beläget i mellersta delen på älven, cirka 7 km nedströms 

från Grantown on Spey. Fiskesträckan är 1,6 km lång och 

vi kan fiska på älvens båda sidor. Endast flugfiske är 

tillåtet, fiskesträckan är utroligt vacker och pooler är lätta 

att fiska med fluga, sträckan är bokat eksklusivt för vår 

fiskegrupp. Det finns 5 intressanta pooler att fiska på och 

på strandbanken av sträckan finns det en fin stor 

fiskestuga. Vi har också en lokal fiskeguide, ghillie. 

Flugfiskeredskap. För flugfiske i Spey rekommenderas 13-15 fots tvåhands flugspön i klasser 

8-11 med passande flugrulle med bra skivbroms och flytande, sjunktip eller intermediate 

fluglinor. Ta också med en sjunkande fluglina för möjliga högvattenperioder. 

Flugor. Bra flugor för Spey är Black Sheep, Dee Sheep, Black & Yellow, Golden Killer, Willie 

Gunn, Thunder & Lightning, Munro Killer, Garry och Allys Shrimp.  



Boende. Fiskegruppen bor i ett stort stiligt Skotskt hus, som ligger nära Grantown on spey 

och 3-6 km från Castle Grant fiskesträckor. Huset har restaurerats fint för fiskare. Där finns 

wc, dusch, stort vardagsrum, välutrustat kök, matsal och 8 sovrum. Vi lagar maten själv i 

huset eller så äter vi på någon restaurang i närheten. 

Resarrangemang. Fiskeresorna till Spey älven, Castle Grant är guidade. Resan är från 

söndag till nästa söndag, inget laxfiske bedrivs i Skottland på söndagarna utan dessa dagar är 

resdagar. Kunderna tar flyg till Aberdeen och träffar Jouni Rauha på flygfältet. Resan fortsätter 

därifrån med hyrbil mot Spey, Castle Grant fiskesträckan och tar ungefär två timmar.  

Pris ingår: Fiskekort – Guidning - Boende - Hyrbil i Skottland 

 

Pris ingår ej: Flyg till Aberdeen – Maten, drycker (100-150£/person) - Dricks till ghillie (120-

150 £/person) 

 

Information. Boka dina egna flygbiljetter till Aberdeen och tillbaka. Efter du har bokat dina 

flyg, informera Jouni Rauha av dina flygtidtabeller och flygnummer med e-post: 

jouni@fishmaster.fi. Försök att boka flyg som ska landa till Aberdeen flygfält söndag 

eftermiddag mellan kl 12-16 och igen att flyg skulle starta från Aberdeen nästa söndag 

eftermiddag mellan kl 12-16. Så undviks det av långa väntetider i flygfältet. Vi rekommenderar 

att du packar dina grejor till en stor mjuk reseväska. Packa spön till en hård spötub. 

 

 
Resans tidtabell: 
 

30.4. Söndag. Fiskare samlas på Aberdeen flygfältet söndag eftermiddag. Försök att boka flyg 

som ska landa till Aberdeen flygfältet söndag eftermiddag mellan kl 12-16. Möte med 

Fishmaster guiden Jouni Rauha och andra fiskare. Vi fortsätter med två timmars bilresa till 

Spey älven. Vi bosätter oss till huset och tar en titt på fiskesträckan. Middags i en restaurang. 

 

1.-6.5. Måndag - Lördag. Flugfiske efter laks på Castle Grant 1 och 3 fiskesträckor. Frukost i 

boendet, lunch i fiskestugan vid älven och middags i boendet.  

 

7.5. Söndag. Frukost. I morse startar vi från boendet med bilen mot Aberdeen flygfältet. 

Avresa sker från Aberdeen flygfältet mellan kl 12-16.  

 
 

 



Spey Flugor 
Normal storlek är 4-8 cm 

 

Black Sheep 

Butt: Oval silvertinsel 

Stjärt: Fl. röd 

Kropp: Svart floss 

Ribb: Oval silvertinsel 

Hackel: Blå höna 

Vinge: Svart och gul räv 

Huvud: Röd eller svart 

 

 

Willie Gunn  

Butt: Oval silvertinsel 

Kropp: Svart floss 

Ribb: Oval silvertinsel 

Hackel: Blå höna 

Vinge: 1/3 gul, 1/3 orange och 1/3 svart räv, 

gul angel hair 

Huvud: Svart 

 

 

Dee Sheep 

Butt: Oval silvertinsel 

Stjärt: Fl. röd 

Kropp: Svart floss 

Ribb: Oval silvertinsel  

Hackel: Blå höna 

Vinge: 1/2 gul och 1/2 svart räv, gul angel hair 

Huvud: Röd  

 

 

 

Black & Yellow 

Kropp: Guld  

Vinge: Gul och svart räv, gul angel hair 

(Hackel: Gul höna) 

Huvud: Svart 
 

 

 

 

 

Cascade 

Butt: Oval silvertinsel 

Stjärt: Fl. röd och gul bucktail, 4 pearly flashabou 

accent 

Kropp: 1/2 silver, 1/2 Svart floss  

Ribb: Oval silvertinsel  

Vinge: Svart ekorre, 2-4 silver flashabou accent 

Hackel: Gul och orange tupp 

Huvud: Svart 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spey Redskap 
 

* Fiskejacka, vattentät 

* Solglasögon 

* Fiskekeps 

* Fingervantar 

* Kalsonger 

* Sockor,yllesockor 

* Värmeunderkläder 

* T-skjortor 

* Collegetröja 

* Ylletröja/fleecetröja 

* Fleecebyxor 

* Träningsöverall eller motsvarande 

* Träningsskor 

* Byxor 

* Shorts 

* Bälte 

* Pass 

* Plånbok; pengar (Engelsk Punder) till maten och drycker, kreditkort  

* Flygbiljetter 

* Reseförsäkring 

* Mobiltelefon+laddare 

* Kamera+laddare+ledningen 

* Ryggsäck 

* Liten ficklampa 

* Termosflaska 

* Dryckflaska 

* Reseinfo, kartor, tidningar, Fishmaster tlf nummer 

* Rakapparat 

* Tandborste, tandkräm, shampoo 

* Solkrem, läppstift 

* Medisiner  

* Minigrip påsar 

* Plastpåsar 

 

 

Fiskeredskap 
 

* Vadarbyxor 

* Vadarskor 

* Flugor 

* Flugspön tvåhands 13-15’, klass 8-10 

* Flugrulle 

* Reservspolar 

* Fluglinor 

* Flugtafsar 

* Tafsmaterial 0.35, 0.40 

* Tång 

* Krokfil 

* Måttband 
 
 

                         

 

 

 


