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For seks år siden var Vill-
markslivs lesere med og 
testet et tjuetall ørret-
sluker. Utvalget av test-
sluker den gangen ble 

basert på redaksjonens egen erfaring 
samt tips fra dem som selger fiskeut-
styr i sportsforretningene. Basert på 
resultater fra 21 testfiskere med til 
sammen 131 fisketurer bak seg, ble 
Aura Flake kåret som testvinner, et-
terfulgt av Møreungen i kobber med 
røde prikker og Sølvkroken Spesial, 
sølv med røde prikker.

Siden da har det kommet mange 
nye sluker på markedet, og formålet 
med årets test var å finne ut om noen 
av disse kunne hevde seg mot de gam-
le klassikerne. Etter 138 fisketurer kan 
24 ivrige testfiskere konkludere med at 
de gamle klassikerne har vist seg best, 
men at det likevel finnes spennende 
nykommere man ikke skal kimse av.

TVUNGET TIL Å PRØVE NYE SLUKER
Ørreten er en temmelig altetende rov-
fisk, og alle testslukene har dermed gitt 
fangst. Likevel er det merkbare forskjel-
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TIL TOPPS!
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De tre beste fra sluktesten i 2011 har i sommer 
blitt utfordret av 10 nye slukmodeller i ulike far-
ger og fasonger. Resultatene etter gjennomført 
test taler for seg: De gamle er best – med noen 

spennende utfordrere!

ler på dem som drar flest og færrest fis-
ker. Hva som er grunnen til at ørreten 
foretrekker noen sluker framfor andre, 
er det ikke mulig å si noe sikkert om. 
Det som ser fristende ut i våre øyne, 
behøver ikke vekke ørretens interesse, 
og det er mange forhold som spiller inn 
til enhver tid. Hvem har ikke opplevd at 
favorittsluken ikke gir et eneste napp 
der man pleier å fiske, mens en tilfeldig 
valgt sluk kan gi fisk? Med andre ord – 
fasiten får du ikke her, men muligens en 
pekepinn på hva ørreten foretrekker. 

Det er alltid spennende å prøve noe 
nytt på utstyrsfronten, men det er ikke 
selvsagt at man bruker dyrebar fiske-
tid på sluker som straks ikke viser seg 
å duge. Erfaringsmessig blir det fort 
til at man holder seg til det man vet 
funker og «har trua på», og da får man 
etter hvert sine favoritter som får sin 
faste plass i slukboksen. Testfiskerne 
våre synes at det har vært bra å bli 
tvunget til å prøve noe nytt: 

– Det har vært utrolig artig å tvinge 
seg selv til å måtte fiske med andre slu-
ker enn det man vanligvis ville brukt 
når fisken vaker rundt beina, sier Es-
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pen Bjelland, en av årets sluktestere. 
Aura Flake og Sølvkroken Spesial har 
vært to av hans favoritter tidligere, 
men han har nå også fått åpnet øy-
nene for Aura Lillauren Trout Flake, 
en erfaring han deler med flere. Han 
hadde årets største ørret (mellom én 
og halvannen kilo) på denne, som han 
dessverre mistet ved landing. 

Cicada-sluken er antagelig denne 
testens mest spesielle sluk, og den har 
naturlig nok vært gjenstand for mye 
oppmerksomhet hos testerne. – Dette 
var en meget spesiell sluk som jeg gledet 
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Spesialkroken til Sølvkroken i 
sølv med røde prikker ble ran-
gert som nummer tre i forrige 
sluktest. Denne gangen er den 
suveren vinner! Ikke bare er 
den notert med flest ørreter 
på land og flest napp – den 
har også lokket til seg 10 ørre-
ter over halvkiloen, med andre 
ord: en habil storfiskfanger. 
(Foto: Eivind Løvhaug)
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OMFANG:  
30 testfiskere fikk tilsendt ett eks. av 13 vanli-
ge ørretsluker. Vi satte som et minimumskrav at hver 
fisker skulle gjennomføre fem fisketurer, og at alle slukene 
skulle brukes like lenge på hver tur. Vi har fått rapporter 
fra 24 testfiskere, og de fleste har levert inn rapporter fra 
mer enn fem turer. Til sammen har vi fått resultater fra 138 
fisketurer, som totalt har resultert i 308 ørreter på land.  

SLUKUTVALG:  
Slukutvalget, 13 i alt, er basert på de tre beste slukene 
fra sluktesten i 2011, samt et utvalg nye sluker som har 
kommet på markedet i mellomtiden. De fleste testslukene 
finnes i flere fargevarianter og vekter, men av praktiske 
hensyn er testen begrenset til én farge/vektvariant av hver 
sluk (10–12 gram). 

TESTPERIODE:  
Testperioden varte fra slutten av mai til midten av septem-
ber. Testfiskerne har registrert hvor mange ørreter de har 
landet på hver enkelt sluk, og de har oppgitt snittvekt på 
fiskene. I tillegg har de registrert alle «sikre» napp, og de 
har notert alle bifangster. 

VÆR OG VIND:  
Vær- og vindforhold, samt type vann og beliggenhet er også 
notert, men i denne statistikken har vi kun tatt hensyn til 
antall fisk og antall napp.

Den store sluktesten

SLIK BLE  
TESTEN UTFØRT

MØREUNGEN

Hvis disse blir med 
i slukboksen neste 
sommer, er det gode 
sjanser for fisk ... 

FEM SIKRE: 

HUGGET

SØLVKROKEN SPESIAL

AURA LILLAUREN TROUT

AURA FLAKE
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GRØNN FRISTELSE
Etter testresultatene å dømme, 
er ørreten fortsatt svak for «den 
lille grønne», men denne gangen 
nådde ikke testvinneren fra 2011 
helt opp. Plassering som num-
mer tre sier likevel noe om at den 
bør med i slukboksen også neste 
år. (Ill.foto: Stig Werner)
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meg til å teste, forteller Øyvind Garnes 
Loftheim. – Det er spennende å prøve 
nye sluker for å se om de kan levere på 
høyde med de gode, gamle, og om noen 
klarer å komme opp med noe nytt som 
kan starte en aldri så liten revolusjon! 

– Den positive overraskelsen var 
sluken Cicada, som jeg i starten ikke 
hadde noe tro på, da den gikk uvant og 
vibrerende i vannet. Men det var nok 
på den jeg hadde min største fisk, sier 
Margrethe Jønsson, en annen av årets 
testere. 

Slukens gange i vannet og måten 
du sveiver inn på, har stor betydning. 
Mange har kommentert at slukene 
som gir dårligst fangst, virker «daue» 
i vannet, mens de som fisker best, har 
en mer spennende gange.  

– Den negative opplevelsen var det 
Sebile som ga, dau som ei sild og ikke 
antydning til interessant for ørreten 
på noen av turene, mener Margrethe 
Jønsson. 

BYTTET REKKEFØLGE
I sluktesten for seks år siden var det 
Aura Flake som vant, mens Møreun-

gen i kobber og grønt kom på annen-
plass og Sølvkroken Spesial i sølv og 
rødt havnet på tredje. Denne gangen 
er rekkefølgen byttet om. Sølvkroken 
Spesial er årets testvinner – en gammel 
klassiker som har vært på markedet si-
den 1930. Hvor mange ørreter den har 
på samvittigheten, er usagt, men det 
er antagelig mange, og den ørretfisker 
finnes vel knapt som ikke har et eksem-
plar eller to i slukboksen. Den er god å 
kaste med, går fint i vannet, og flere av 
testerne har påpekt at den kroker godt. 
Møreungen var nummer to i 2011 og får 
samme plassering i år. 

Tidligere fagredaktør i Villmarksliv, 
Dag Kjelsaas, har ikke prøvd nykom-
merne, men etter et kjapt blikk på 
slukene, er han ikke i tvil: Hugget kan 
være en spennende outsider, mens 
han vender tommelen ned for Zazaa 
Trout: 

– Den ser veldig fin ut, men min er-
faring med lignende sluker er at de ikke 
fisker så bra. Jeg tror de vrikker for dår-
lig i vannet. Da har jeg mer tro på Toby, 
Sølvkroken Spesial og Aura Flake. 

– Fisken lokkes av bevegelse, mener 

han. Noen sluker går veldig bra, andre 
går dårlig. Men vi må ikke glemme at 
innsveivingsmønteret betyr veldig 
mye. Sildesluker er for eksempel bra 
ørretfangere om de fiskes riktig, men 
dårlige om de fiskes feil. Slike sluker 
med rett kropp går veldig kjedelig i 
vannet, nesten bare rett fram. Før 
pleide vi å brekke litt på sildeslukene 
for at de skulle «vimse» litt mer. Ved 
å variere med innsveivingsstopp, inni-
mellom rask fart og så sakte, vil det bli 
langt mer spennende for fisken – etter 
min erfaring. Småfisk i vannet svøm-
mer jo sjelden rett fram som en torpe-
do, men varierer fart og retning, mener 
Kjelsaas. 

Det kan tenkes han har et poeng, for 
av testens tre sluker med ørretmøn-
ster, er det Lillauren-varianten Aura 
Flake Trout som utmerker seg, mens 
de to andre – Torungen og Møresilda 
– skårer lavere. Lillauren Aura Flake 
Trout er iallfall helt klart årets beste 
nykommer! En annen spennende ny-
kommer er Hugget, som ikke bare til-
trekker seg ørret, men også andre ar-
ter, som røye og abbor. 

EN GOD  
NUMMER TO: 
Møreungen i kobber med røde 
prikker ble nummer to i testen 
i 2011, og ble nummer to også 
i årets test. Med andre ord: en 
sluk å regne med!  
(Foto: Bjørn Hjelle)
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TESTFISKER 1
ANN KRISTIN ENOKSEN  
er skuffet over årets ørretsesong, 
som var preget av mye dårlig vær, 
men noen flotte turer ble det likevel. 
Åtte testturer ble gjennomført, 
og napp ble det på de aller fleste 
testslukene. Flest napp fikk hun på 
Hugget og Aura Flake Trout. (Foto: 
privat)

TESTFISKER 2
STIAN ODLOLIEN 
er én av våre ivrigste testfiskere. Han har 
vært med på flere tester. Her er han med 
flotte ørreter, én av dem tatt på årets 
beste nykommer – Aura Lillauren Trout 
Flake. (Foto: privat) 

TESTFISKER 3
ESPEN BJELLAND 

er én av flere testfiskere som har 
fått øynene opp for denne varianten 
av Lillauren. At ørreten foretrekker 
ørretmønster, er ikke noe nytt. Wob-
blertesten som vi utførte i 2013 hadde 
tre wobblere med ørretmønster øverst 
på resultatlista. (Foto: privat)

Den store sluktesten
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SLIK LESER DU TABELLEN
I likhet med foregående tester av fangstredskaper 
til ørret, er heller ikke denne en vitenskapelig test 
der resultatet er statistisk holdbart. Likevel tror vi 
at fangstene som er gjort, gir en pekepinn om hva 
fisken gjerne biter på. Testvinneren er kåret på 
bakgrunn av antall dokumenterte ørreter på land, 

men vi tror også det kan være av interesse å vite 
hvor mange bonusfangster som er registrert på hver 
enkelt sluk, samt antall sikre napp. Noen sluker kom-
mer likt ut med antall fangede ørreter; her er antall 
sikre, registrerte napp hensyntatt i rekkefølgen. 

D
EN

 S
TO

R
E 

S
LU

K
TE

S
TE

N

BESTE        N

YKO M M

ER

1. SPESIAL 
BLANK MED RØDE  
PRIKKER, 12 GRAM

Pris: kr 69,-/stk. 
Markedsføres av: Sølvkroken

Antall ørreter på land:  51

Antall sikre napp: 49
Antall bonusfangster: 4 (abbor, harr)

4. AURA  
LILLAUREN TROUT FLAKE 
ØRRETMØNSTER, 12 GRAM

Pris: kr 69,-/stk. 
Markedsføres av: Sølvkroken

Antall ørreter på land: 39

Antall napp: 53
Antall bonusfangster: 2 (røye, abbor)

6. MØRESILDA
ØRRETMØNSTER, 10 GRAM

Pris: kr 74,-/stk. 
Markedsføres av: Normark Norway AS

Antall ørreter på land: 20

Antall napp: 32
Ingen bonusfangster.

3. AURA FLAKE 
GRØNN/SØLV, 12 GRAM

Pris: kr 69,-/stk. 
Markedsføres av: Sølvkroken

Antall ørreter på land: 40

Antall napp: 42
Antall bonusfangster: 1 (abbor)

2. MØREUNGEN 
KOBBER OG RØD, 12 GRAM

Pris: kr 64,-/stk. 
Markedsføres av: Normark Norway AS

Antall ørreter på land: 46

Antall napp: 42
Antall bonusfangster: 4 (bekkerøye, abbor)

5. HUGGET
RØD MED SORT PRIKK, 12 GRAM

Pris: kr 69,- pr. stk. 
Markedsføres av: Normark Norway AS

Antall ørreter på land: 28

Antall napp: 44
Antall bonusfangster: 7 (røye, abbor)

SPENNENDE     A
LLRO U N D-SLU
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SPENNENDE NYKOMMER
Testerne rapporterer at Cicada-sluken 
med en ekstra treblekrok under buken 
hadde lett for å sette seg fast i bunnen 
og at kroken ofte huket seg i sena 
under kastet. Men av nykommerne er 
den en av dem som peker seg ut som 
spennende ørretføde. 42 ørreter har 
latt seg lokke av denne, 15 av dem kom 
på land. Flere av testerne har bemerket 
at den er god å kaste med, og har en fin 
gange i vannet, mens andre rapporterer 
om en sluk man må streve litt med for å 
få til å gå riktig. (Foto: Roy Jensen)

HEFTIG OG ALLSIDIG
Hugget ser heftig ut i våre øyne, og det virker som om 
ørreten er enig: en av de beste nykommerne, med 28 rap-
porterte ørreter på land og 44 napp. Det er verdt å merke 
seg at sju av de registrerte fangstene var på over 500 
gram. Det var dessuten ikke bare ørret som lot seg friste 
av denne. Den har fristet både abbor og røye, og topper 
statistikken når det gjelder bi-
fangster. Kanskje noe å 
prøve til røya neste 
sommer? (Foto: 
Bjørn Hjelle) 

Den store sluktesten

13. SAZAA TROUT 
SØLV M. ØYE, 10 GRAM

Pris: kr 119,-/stk.  
Markedsføres av:  
Pure Fishing Norway AS 

Antall ørreter på land:  3

Antall napp: 5
Antall bonusfangster: 1 (røye)

7. TOBY 
GRØNN GLITTER, 10 GRAM

Pris: kr 55,-/stk. 
Markedsføres av:  
Pure Fishing Norway AS

Antall ørreter på land: 20

Antall napp: 29
Antall bonusfangster: 1 (harr)

10. JAZZ
ORANSJE MED GULE PRIKKER,  
10 GRAM

Pris: kr 59,-/stk. 
Markedsføres av: 
Pure Fishing Norway AS

Antall ørreter på land: 15

Antall napp: 18
Antall bonusfangster: 2 (røye)

11. TORUNGEN 
TROUT FLAKE
ØRRETMØNSTER, 13 GRAM

Pris: kr 69,-/stk. 
Markedsføres av: Sølvkroken

Antall ørreter på land:  6

Antall napp: 9
Antall bonusfangster: 0

12. SEBILE FAST CAST 
ROSA/BLÅ, 10 GRAM

Pris: kr 65,-/stk. 
Markedsføres av:  
Pure Fishing Norway AS

Antall ørreter på land:  4

Antall napp: 15
Antall bonusfangster: 0

9. CICADA 
KOBBER/RØD, 10 GRAM

Pris: kr 55,-/stk. 
Markedsføres av:  
Cicada Norge A/S

Antall ørreter på land: 15

Antall napp: 27
Antall bonusfangster: 4 (abbor)

8. MØREUNGEN NORDLYS 
SØLV/BLÅ, 12 GRAM

Pris: kr 69,- pr. stk. 
Markedsføres av: Normark Norway AS

Antall ørreter på land: 19

Antall napp: 20
Antall bonusfangster:
4 (røye, bekkerøye)


