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Det finnes neppe noe land i verden  
som har så rike fiskemuligheter som 
Norge. Vi har laget en liten oversikt  

over fiskelandet.

side 14-15

Det er ikke til å nekte for at det finnes 
dager da fisken ikke vil bite på kroken.  

Da kan kanskje en løsning være å  
spise agnet!

side 10

Velkommen ...................................................2
Fiskeregler ................................................3
Velg riktig Fiskeutstyr ............4

Haisommer ....................................................6
Fiskekunsten ........................................18
Fiskekonkurranser .....................22

Føling i Fjæra .....................................23
Debatt ............................................................24
"nye" Fiskearter .............................26

INNHOLD

Hvorfor  
jeg ikke 

fisker

VELKOMMEN TIL

Tre jenter fra tre ulike deler av 
landet: Alle vokst opp med fiske 
som en naturlig del av livet.

KNUT NÆRUM

side 12 side 16-17

Sports- 
fiskets år 
2014

En avis fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i forbindelse med Sportsfiskets ÅrNJFF.NO NR. 1 - 2014

Fo
to

: F
re

dr
ik

 A
rff



SPORTSFISKETS ÅR

2

VELKOMMEN TIL 
SPORTSFISKETS ÅR!
Visste du at 1,7 millioner nordmenn over 16 år var på 
fisketur i fjor? I gjennomsnitt var de på fem fisketurer hver 
i løpet av året. Imponerende tall som viser at sportsfiske er 
en av våre aller vanligste friluftsaktiviteter. Fiske er rett og 
slett helt i toppsjiktet når det gjelder aktiviteter som bringer 
folk ut i naturen. Vi som er ihuga sportsfiskere kaller det tur 
med mening!

Sportsfiske kan du drive med praktisk talt over alt. En 
fantastisk kystlinje, titusener av tjern og innsjøer, og milevis 
med bekker og elver gjør at mulighetene for sportsfiske i 
Norge er fantastiske!  Sportsfiske kan være veldig enkelt, 
og akkurat så vanskelig som du selv ønsker det. Fiskeglede 
fordeles jevnt utover, uansett alder, kjønn eller annet som 
skiller oss. Sportsfiske passer for barn og voksne, jenter og 
gutter, folk med bakgrunn i norsk eller utenlandsk kultur, ja 
kort sagt for alle! 
Vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund er allikevel bekymret. 
Undersøkelser viser at det blir stadig færre av oss som 
fisker. Særlig er frafallet stort blant de yngste. Det må vi 
gjøre noe med! Derfor arrangerer vi Sportsfiskets År. 
Gjennom året skal vi vise alle, og spesielt de som ikke er 
bitt av fiskebasillen, hvor flott sportsfiske er. Det skal koke 
av fiskeaktiviteter og kurs i hele landet. Alle skal få et tilbud 
om å være med! 

Vi har satt oss som mål å bli 200.000 flere som fisker. Et 
høyt mål, men også et mål som er fylt med mye fiskelykke, 
naturglede og tilgang til god mat! 

Velkommen med oss – på fisketur i 2014! 

Runar Rugtvedt
Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

SPORTSFISKETS ÅR  Over 1000 arrangementer for deg!
Sjekk alle mulighetene  

på www.njff.no

F
iske er den eneste 
filosofien man blir mett 
av, heter det. Det å kunne 
høste sin egen mat i 

naturen er en viktig del av det 
norske friluftslivet. Å fange sin 
egen fisk i sjø eller ferskvann 
gir en egen glede. Alle som har 
fisket som barn, husker den første 
fisken de fanget. 

Fritidsfiske kan være en god vei 
inn til positive naturopplevelser 
og naturengasjement. De senere 
årene er det færre som driver med 
dette i Norge. Denne utviklingen 
må vi prøve å snu.

Nordmenn har et nært forhold 
til kyst, vassdrag og innsjøer. 
Det som vi kan kalle ”den blå 
naturen” har vært en del av vårt 
livsgrunnlag i uminnelige tider. 
Dette går gjennom generasjoner. 

Mange av de barna som blir tatt 
med på fiske beholder denne 
interessen når de blir voksne. 
Og da tar de gjerne med seg sine 
egne barn. 

Å dra på fisketur kan for mange 
være en drivkraft for å komme 
seg ut i naturen. Får du ikke fisk, 
har du likevel hatt en fin tur. 
Antall fisk og størrelsen på fisken 
er ikke alltid det viktigste.  

Regjeringen bidrar med å 
stimulere til fritidsfiske på flere 
måter. Blant annet blir det gitt 
økonomisk støtte til Sportsfiskets 
år. Tiltak for fritidsfiske kan 
få tilskudd. Regjeringen 
kan også prioritere sikring 
og tilrettelegging for fiske i 
ordningen med statlig sikring av 
friluftslivsområder. 

Vi skal snart sette i gang med 
å lage en ny stortingsmelding 
om friluftsliv. Der vil vi se på 
hvordan regjeringen kan legge 
til rette for at enda flere tar med 
seg fiskestanga på tur. I 2015 skal 
det være Friluftslivets år. Da er 
fritidsfiske en av hovedsatsingene. 
I år er det Sportsfiskets år. Med 
andre ord står både 2014 og 2015 
i sportsfiskets tegn! 

Jeg synes det er flott at Norges 
Jeger- og Fiskerforbund 
arrangerer Sportsfiskets år. 
Jeg er sikker på at dette året 
vil bidra til at mange får fine 
naturopplevelser og skaffer seg 
en ny fritidsaktivitet.

Tine Sundtoft 
Klima- og miljøminister

Fisketurer gir 
økt naturglede
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Jakt- og fiskeglede til alle  
- for alltid!

Alle har rett til fritt å fiske med stang og håndsnøre i saltvann. Du trenger altså ikke fiskekort eller 
på annen måte spørre noen om tillatelse før du fisker i sjøen. Laks, sjøørret og sjørøye kan være 
fredet i enkelte områder som utenfor elvemunninger. Det er minstemål for enkelte arter, se tabell. 

Fiske i sjøen

Retten til fiske i ferskvann er knyttet til grunneierretten. Det betyr at du må ha grunneiers tillatelse 
for å fiske. De fleste steder er dette organisert ved at du kjøper et fiskekort for en kortere eller 
lengre periode, mens andre steder er det et såkalt tålt fiske, som betyr at det er allment akseptert 
at du fisker. Dette må du undersøke før du starter fisket. Spør om hva som gjelder i butikken, på 
bensinstasjonen eller hos din lokale NJFF-forening, de vet. Lokale fiskeregler kan begrense fisket, 
for eksempel med begrensinger på hvor stor eller liten fisk du kan ta opp.

Fiske i elver og vann etter laks, sjøørret eller sjørøye krever at du først har betalt en statlig fiskeavgift. 
Avgiften kan enklest betales over nett. Du finner informasjon om dette på njff.no. Avgiften betales 
for ett år av gangen. I tillegg må du ha tillatelse fra grunneieren der du vil fiske, enten i form av 
et fiskekort eller en avtale med grunneier. Det er ikke uvanlig at man leier et stykke av elva for en 
periode, men i mange elver selges det også dagskort for fiske. Barn under 18 år trenger ikke løse 
statlig fiskeavgift.

Barn under 16 år fisker gratis i Norge. Det gjelder i saltvann og ferskvann. Det gjelder enten det 
selges fiskekort i vannet eller ikke. Men det er et par begrensinger man må kjenne til. Det frie fisket 
i ferskvann gjelder kun i perioden fra og med 1. januar til og med 20. august. Barns rett til fritt fiske 
gjelder ikke i elver og vann med laks, sjøørret eller sjørøye. 

Fiske i ferskvann

Fiske i lakseelver

Barn og fiske

Lurer du på hvor det er lov å fiske, om det er minstemål eller om du må betale fiskeavgift? 
Fortvil ikke, vi leder deg fram til den lovlige og gode fiskeopplevelsen. 

Fiskeregler

Art Minstemål i cm

Blåkveite ...............................................................................45
Breiflabb ................................................................................60
Glassvar ....................................................................................25
Hvitting ......................................................................................32
Hyse, nord for 62° N ..........................40
Hyse, sør for 62° N ....................................31
Lomre ..............................................................................................25
Lysing .............................................................................................30
Kveite ..............................................................................................80
Makrell.........................................................................................30

Art Minstemål i cm

Pigghå............................................................................................70
Piggvar .......................................................................................30
Rødspette, Skagerrak .....................29
Rødspette, utenom  
Skagerrak ............................................................................27
Sandflyndre ..................................................................23
Sei, nord for 62° N ...................................45
Sei, sør for 62° N..........................................40
Sild ..............................................................................................18-25

Art Minstemål i cm

Sjøørret .....................................................................................35
Slettvar......................................................................................30
Skrubbe ....................................................................................20
Smørflyndre  ..............................................................28
Torsk, nord for 62° N .......................44
Torsk, sør for 62° N ..............................40
Tunge................................................................................................24
Uer, vanlig ..........................................................................32
Ål  ............................................................................................Fredet

Vår viktigste oppgave er å ivareta mulighetene for 
å bedrive jakt og fiske, slik vi har gjort det i alle 
år. Vi er opptatt av en god naturforvaltning som 
ivaretar naturens evne til å produsere et overskudd 
som vi kan høste av. Skal vi lykkes med det, må vi 
være mange som bryr oss om norsk natur. 

Sportsfiskets År er ikke laget for oss som allerede 
er ihuga sportsfiskere, men for deg som ikke er en 
etablert sportsfisker. Vi skal legge til rette for at du 
føler deg velkommen inn i vår flotte verden. Vi vil 
vise deg mulighetene, dele fiskegleden og skape 
fiskelykke. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund består av 117.000 
medlemmer i 575 lokalforeninger over hele landet. 
Det betyr at vi kan lage et tilbud til deg, der du bor 
eller ferierer. I løpet av Sportsfiskets År skal vi ha 
hundrevis av arrangement, for barn, unge, jenter, 
gutter, kvinner og menn. Det nytter ikke å ramse 
opp alt som skal skje her. Gå inn på www.njff.no, 
der finner du en kalender med oversikt over alt 
sammen. 

VÆR SÅ GOD, DET ER BARE Å FORSYNE SEG! 

NORGES JEGER- OG 
FISKERFORBUND ER DEN 
ENESTE LANDSDEKKENDE 
INTERESSEORGANISASJONEN  
FOR JEGERE OG FISKERE. 

FISKEREGLER NJFF
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Velg riktig 
FISKEUTSTYR

Hvem skal fiske og hvor 
skal du fiske?
Aller først er det greit å vite hvem 
som skal bruke fiskeutstyret. 
Er det mor eller minsten? Barn 
trenger fiskeutstyr som er 
tilpasset deres motoriske evner. 
Det er heller ikke likegyldig hvor 
du skal fiske. Abborfiske i tjernet 
krever et helt annet fiskeutstyr 
enn fiske fra båt på havet. 

Kjøp ferdig sammensatte 
fiskesett
På tross av advarselen over, 
anbefaler vi nybegynneren å 

kjøpe ferdige fiskesett. Pass bare 
på at det er en kjent produsent som 
står bak. Spør i sportsbutikken, de 
kjenner de gode leverandørene. I 
dag får du fiskesett for båtfiske, 
ferskvannsfiske, sjøfiske, 
fluefiske og spesielt tilpasset de 
minste. 

Hva koster fiskeutstyr?
Dette er det like vanskelig å 
svare på som spørsmålet om 
hvor lang en skiløype er. Det 
kommer an på. Kvalitet koster. 
Et kjapt søk på nettet gir allikevel 
en pekepinn på hva et rimelig, 

men kvalitetsmessig akseptabelt 
fiskesett koster:

• Meitestang uten snelle  
til barn – fra kr 100,-

• Isfiskesett – fra kr 150,-
• Barnefiskesett  

– fra kr 400,-
• Fluefiske ferskvann  

– fra kr 1.000,-
• Fluefiske tohånds/laks  

– fra kr 1.600,-
• Ferskvannsfiske  

- fra kr 500,-
• Saltvannsfiske/laksefiske  

– fra kr 1.600,-

Barnas første 
fiskestang
En enkel teleskopisk 
meitestang uten 
snelle er svært lett 
å bruke i småelver, 
bekker og tjern. 
Den er lett for barn 
å holde, og siden den er 
teleskopisk tar den også liten 
plass under transport og lagring.  
Fisk gjerne med dupp. For små 
barn er duppens bevegelser en 
flott visualisering av det som 
skjer under vannet, og det er 
alltid spennende. 

En slik 
meitestang kan også 
brukes i sjøen ved fiske fra 
brygger og svaberg.  Agn 

med meitemark etter ørret, abbor 
og mort eller en makrellbit, reke 
eller hvittingbit hvis du fisker i 
sjøen. 

FLUEFISKEKURS? Sjekk alle mulighetene  
på www.njff.no

Å kjøpe fiskeutstyr på bensinstasjoner eller andre steder de 
selger fiskeutstyr til en billig penge, kan være et sjansespill. 
Faren for at utstyret går i stykker er stor, og det skjer typisk når 
fisken biter! 

MED BARN PÅ FISKETUR
For nybegynnere og barn er det viktig å få fisk, slik at de føler at de mestrer 
fisket. Det spiller liten rolle om det er laks eller abbor som biter på kroken, bare 
de kjenner det dirrer i stanga! Skal du på fisketur med stor fangstsannsynlighet 

anbefaler vi å bestille gratisheftet ”Med barn på fisketur” fra Norges Jeger- og 
Fiskerforbund på tlf 66 79 22 00. Heftet forteller på en enkel og oppskriftsmessig 
måte hvordan du kan dra på tur med ”fiskegaranti”.

MED BARN
PÅ FISKETURMED BARN

PÅ FISKETURMED BARNPÅ FISKETUR

FISKEUTSTYR
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FISKETUR
med fiske- 
garanti

…enkelte maller 
har om lag 27.000 
smaksløker – mennesker 
har om lag 9.000?

…den eldste fiskekroken 
som er funnet er  
hele 42.000 år  
gammel?

…det finnes mer enn 32.000 arter fisk, og at nye 
arter stadig oppdages? Dette er omtrent det samme 
antall arter som alle amfibier (7.000), reptiler (10.000), 
fugler (10.000) og pattedyr (6.000) til sammen.

Utstyret
Du bruker en helt vanlig 
fiskestang med ikke 
for tykt snøre – maks 
0,35 mm. Så trenger 
du et søkke i størrelse 
30 – 40 gr, bruk gjerne 
en gammel mutter eller 
lignende. Bruk rustfrie 
kroker i størrelse 1/0 
eller mindre. Som agn 
bruker du blåskjell, 
pillede kokte reker, 
knuste snegler eller 
silde-/makrellbiter.  
Det er lurt å ha litt sytråd 
som du kan surre fast 
agnet til kroken med.

Rigging av utstyr
Enklere kan det ikke bli: Træ en 
krok på snøret. Deretter fester du 
søkket i enden. Til slutt fester du 
krokene 50 cm over søkket med 
en enkel knute.

Agnet
Som agn er store blåskjell 
suverent best. De er saftige og 
lukter mye, noe fisken liker 
godt. Surr en sytråd rundt 
blåskjellinnmaten for å feste den 
til kroken. Du kan også benytte 
andre typer agn som rå eller 
kokte reker eller biter av sild og 
makrell, det sitter ofte bedre på 
kroken. Ikke bruk for store biter! 

Annet
Alle fiskeslag i sjøen tar på agn. 
Det betyr at du kan få mange 
arter fisk. Knurr, fløyfisk og ulike 
flyndrer er bare noen av de mer 
uvanlige artene du kan regne 
med å få under agnfiske i sjøen. 
Kanskje det er lurt å ta med en 
fiskebok, slik at du kan sjekke 
hva du har fått?

Fiske i sjøen er best i skumringen, 
enten om morgenen eller om 
kvelden. I tillegg er det best fiske 
når vannet flør.

Fiskemetode
Kast ut og la agnet 
synke til bunns. 
Stram opp snøret, 
samtidig som du 
prøver å få søkket 

t i l å ligge stille på 
bunnen. Agnet skal ligge rolig på 
et sted, slik at fisken får tid til å 
snuse seg frem til agnet. Fra båt 
skal du la søkket henge rolig ca 
20 cm over bunn. La måker være 
måker og båter være båter – det 
er kun stangtuppen du skal følge 
med på nå. Når stanga begynner 
å dirre har du napp. Heis stanga 
opp i en rask bevegelse og du har 
fast fisk.

FISKEGARANTI

Fo
to

: D
ag

-E
iri

k 
K

jø
lå

s



SPORTSFISKETS ÅR

6 HAISOMMER

De fleste forbinder haier med sørligere breddegrader, men vi har mange haier her  
til vanns også, både store og små. Blir du med på haifisketur?

OLE HÅKONS 
HAIFISKETIPS:

BRUK AGN
Haiene er ikke spesielt kresne. Jeg har fiska mest med makrellbiter, noe som alltid fungerer.  
Det kan ofte lønne seg å feste på en bit selvlysende slange eller ei selvlysende perle foran 
kroken. Dette gir fisken mulighet til å se agnet på lengre avstand.

HAISOMMER

L
a oss slå det fast med en 
gang: ingen av de norske 
haiartene er farlige for oss 
mennesker. Flere av dem 

er derimot artige sportsfisker. 
I våre farvann har vi har noen 
svære haier som håbrann, 
håkjerring og brugde (som kan 
veie opp til 4 tonn!). Disse store 
haiene er fåtallige og vanskelige 
for oss sportsfiskere å komme 

i kontakt med, så la oss heller 
konsentrere oss om de mindre 
haiartene som er lettere å fange. 

NORSKE SMÅHAIER –  
NÆRMERE ENN DU TROR
Langs mesteparten av Norske-
kysten finnes det noen små 
haiarter som vi sportsfiskere kan 
komme i kontakt med, om vi bare 
vet hvordan. Disse småhaiene 

kan ofte være nærmere enn 
du tror. Selv om de i stor grad 
oppholder seg fra 30-40 m og 
ned til 100m og enda dypere, 
dukker de opp på grunnere vann 
når mørket senker seg. Agnfiske 
om natten fra dypvannskaier er 
blitt populært nettopp fordi både 
haier og en del andre fiskearter 
er nattaktive og mulig å komme 
i kontakt med fra land. 

HAIHUDEN, BÅDE GLATT OG RU
Stryker du haien fra hodet og bakover, virker den glatt som bare det, men 
stryker du motsatt vei oppdager du straks noe annet.  Haien har hud med små 
skarpe «skjell» som gjør at den får en sandpapiraktig overflate. 

Dette er velkjent for mange fiskere som har fått skrubbet hender og røket 
fiskesnøret i kontakt med en rullende hai på båtripa eller i overflaten. 
Haihuden har også en evne til bevegelse i skjellaget som gjør at parasitter 
ikke får festet seg og en evne til å drenere vannstrømmen, som kombinert med 
haiens hydrodynamiske form, gjør at den er en fantastisk svømmer.

TEKST: STEINAR PAULSEN OG OLE-HÅKON HEIER
FOTO: OLE-HÅKON HEIER
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HAISOMMER

HAISOMMER

FISK OM NATTA
Skal du fiske grunt etter haier, er det kveld og natt som gjelder. Jeg 
har flere ganger opplevd å fiske bra med lange, torsk osv. på dagen, 
for så å få en rolig periode på kvelden før jeg får masse pigghå, håg-
jel og svarthå utover kvelden og natta.  

PASS PÅ!
Fortommen må være langt og kraftig. Kommer haihuden i 
kontakt med en spinkel fortom er kampen fort forbi – med 
tap til deg. Lang fortom er viktig, for de fleste haier har 
en tendens til å rulle seg skikkelig inn i snøret. 

NB! Bruk tykk monosene (vanlig fiskesene) og ikke mul-
tifilamentsnører som Fireline o.l. Disse linene blir fort 
raspet opp av haihuden.

S
måflekket rødhai er en sjelden haiart å få. Du finner den på grunt 
vann, gjerne på 10-20 m dybde på variert sandbunn. Småflekket 
rødhai har en utbredelse helt opp til Nordland. Den kan bli opptil 

en meter lang og har en slank kropp dekket med mørke flekker.

Fordi rødhaien er så sjelden er den det mest eksklusive byttet av norske 
småhaier. Den finnes spredt langs kysten vår, så her gjelder det å få tips 
om plasser der den er tatt tidligere. Det er blant annet tatt mange langs 
kysten av Vestfold og Telemark. 

Her er det også bunnmeite i de mørke timene med fisk som agn som 
gjelder.  Norgesrekorden for småflekket rødhai er på 1,364 kg.

SMÅFLEKKET  
RØDHAI

H
ågjel kan bli opptil 80–90 cm lang, og er ganske vanlig langs kysten 
opp til Nord-Norge. Den blir ofte tatt som bifangst av kommersielle 
fiskere og hobbyfiskere som setter line på dypt vann inne i fjordene. 

Hågjel skal være en god matfisk, men som med mange andre fiskearter som 
har utseende mot seg, er ikke dette en fisk som er ofte å se på middagsbord 
i Norge. 

Hågjelen er vanlig i Vestlands- og Trøndelagsfjordene. Den får du på 
dagen på dyp på 100 meter +, mens den om natten kan komme helt inn 
på 20 meters dyp. Da kan den fiskes fra land. En fiskebit på bunnen er rett 
medisin også her. Den liker å være på eller ved mudderbunn, men kan også 
dukke opp andre steder. Norgesrekord for hågjel er på 1,83 kg.

S
varthå hører til håkjerring-familien og er den minste av haiene våre. Den finnes praktisk talt langs hele 
kysten. Huden er blåsvart og fløyelsaktig og den har et karakteristisk svart felt under buken så den er 
lett å kjenne igjen. Svarthåen blir normalt ikke over 40 cm. Norsk sportsfiskerekord er på drøye 960 

gram så man skjønner at dette er en liten hai. På engelsk heter svarthåen «Velvet belly lantern shark». Altså 
en «fløyelsbuk lanternehai». 

Den har altså et svart fløyelsaktig felt i buken, men det spesielle er den også har noen blinkende «lysorganer», 
noe også en del slektninger av svarthåen sørover i Atlanteren har.  Disse betegnes som lanternehaier (lantern 
sharks). Den greieste måten å få svarthå på fra land, er å fiske på bunnen fra en dypvannskai der du kan nå 
dyp på 40 meter + i den mørke delen av døgnet. Det er på Vestlandet og i Trøndelag du har best odds med 
denne metoden. Fra båt får du den gjerne på dyp over 150-200 meter. Pass deg for piggen. Den er ikke 
farlig, men spiss. 

HÅGJEL SVARTHÅ

PIGGHÅEN ER FREDET
Selv om pigghå ikke er daglig kost blant fiskespisende nordmenn, er det en populær matfisk mange andre 
steder. Overfiske og det at denne haien vokser svært sakte, har gjort pigghå til en svært sårbar art som det 
nå er forbudt å fiske, både for yrkesfiskere og fritidsfiskere. Flere av haiene legger egg som modnes og til 
og med klekkes, i kroppshulen. Pigghåen er en av haiartene som føder levende unger. Den svømmer drektig 
rundt i 18-22 måneder og får ikke mer enn 4-8 unger. Haiene legger altså ikke tusenvis av egg som mange 
andre fisker, og når de i tillegg vokser ganske sakte, skjønner vi at dette er en type fisk som lett kan bli sårbar 
for overbeskatning. Dette er i ferd med å skje med pigghå, og den er derfor nå fredet. Får du den på kroken 
under fiske etter andre arter, må den altså settes tilbake.

P
igghå er en haifisk i håfamilien og er den største og samtidig den 
vanligste av småhaiene våre. Pigghåen har en giftig pigg foran 
på hver av de to ryggfinnene, derav navnet. Giften er ikke sterk, 

men stikker du deg, gjør det vondt og det kan lett gå betennelse i såret. 

Pigghå finnes langs hele kysten samtidig som den går i stim og vandrer 
over store områder. Derfor kan det i perioder være store mengder av den, 
så er den plutselig borte. Vi finner de største pigghåforekomstene på 
Vestlandet, Sørlandet og i de ytre delene av Oslofjorden. Norgesrekord 
for pigghå er på 9,9 kg.

PIGGHÅ



SPORTSFISKETS ÅR

FISKEKORT?
PÅ NETT NATURLIGVIS

FISKEKORT

F
iskekortsalget på inatur.
no, markedsplassen for 
jakt, fiske og hytter i 
norsk natur, steg med 

formidable 60% i fjor.

Annenhver nordmann handler på 
nett minst en gang hver fjortende 
dag, viser rapport fra Norsk 
e-Handelsbarometer. Barrierer er 
brutt og vi betaler online stadig 
med mindre skepsis. 

Vekst over hele linjen
For Inatur, som lever av å 
gjøre det enkelt for grunneiere, 
jegere, fiskere og friluftsfolk, 
merkes dette godt. Friluftsfolket 
bokmerker inatur.no i stadig større 
omfang og i fjor tok det helt av. 
Den totale omsetningsøkningen i 
salg av produkter på inatur.no ble 
så mye som 40%. 

Inatur.no har 1,2 millioner besøk 
pr år og 6 millioner sidevisninger. 
Friluftsfolket finner info 
om tilgjengelige fiskevann, 
jaktområder og hytter. Med pc, 
nettbrett eller mobil handles 
fiskekort, jaktkort og hyttedøgn 
like enkelt som en kinobillett, fra 
hvor som helst og når som helst.

Åpner opp for alle
– Utgangspunktet for lansering av 
inatur.no for 11 år siden var å lage 
et verktøy for tilbydere slik at det 
ble enkelt både å markedsføre, 
selge og administrere jakt, fiske 
og hytter, sier Morten Pedersen, 
daglig leder i Inatur. For Statskog, 
initiativtaker til portalen, er det 
viktig å åpne opp mot publikum 
og gjøre jakt og fiske enkelt 
tilgjengelig for alle.

Private grunneiere og 
rettighetshavere ble med på 
prosjektet allerede fra start, både 
som eiere og tilbydere. I dag er 
omfanget og forholdet mellom 
private og offentlige tilbud på 
inatur.no omtrent like stort. 
Inatur Norge eies av Statskog 
SF, Norges Fjellstyresamband, 
Norges Skogeierforbund, Norges 
Jeger- og Fiskerforbund og 
Norske Lakseelver.

Flere solgte fiskekort 
gir bedre fiske
Blaker JFF i Akershus, lokallag i 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, 
har hatt sitt fiskekortsalg på 
inatur.no i noen år. - Det var 
først da vi la ut salget her at 
vi begynte å tjene penger på 

fiske, sier fiskeansvarlig Arve 
Hellerud. – Nå er riktignok 
ikke målet at vi skal sitte med 
et overskudd, men vi driver 
et aktivt kultiveringsarbeid 
og setter ut fisk for rundt kr 
10.000 pr år i de tre vannene vi 
disponerer. Jo mer penger vi har 
til dette arbeidet, jo mer attraktivt 
fiske kan vi tilby. Det er omtrent 
ingen egenproduksjon av fisk 
i vannene, så vi er avhengig av 
settefisk.  

– Med det kultiveringsarbeidet 
vi driver, kan vi trygt ønske 
velkommen til et godt fiske i 
regi av Blaker JFF. Fangstene 
ligger på pluss-minus kiloet. 
Skal vi holde en god kondisjon 
på fisken, er vi avhengige av at 
den fiskes. Jo flere som finner 
tilbudet, jo flere kommer. Når 
det er blitt så enkelt å kjøpe 
fiskekort, har også tjuvfiske gått 
ned.  Det er både hyggelig og 
motiverende at fiskerne bidrar 
med noen kroner til den jobben 
vi gjør, sier Hellerud.  - Fortsetter 
d e t slik kan vi friste 

med enda større 
fisk i vannene.

FAKTA OM INATUR.NO
• Norges største markedsplass for jakt, fiske og  

hytter i norsk natur
• Tilbudene dekker 3/4 av Norges areal på jakt og fiske
• 1,2 mill besøk pr år, over 6 mill sidevisninger
• Har solgt fiskekort, jaktkort og hyttedøgn online  

til friluftsglade folk i 11 år
• Moderne løsning, tilpasset pc, mobil web og nettbrett
• Følg inatur.no på Facebook, få aktuell info om jakt-,  

fiske- og hyttetilbud.

Vi kjøper klær, bøker, elektronikk, feriereiser  
- og nå også fiskekort på nett som aldri før.

FISKE MED BARN? Sjekk alle mulighetene  
på www.njff.no
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FISKE FOR LIVET! BOKANMELDELSE

T
uren må legges opp 
slik at de får en positiv 
opplevelse av det hele. 
Det betyr at turen 

nødvendigvis ikke bare dreier 
seg om fiske, men også det å være 
sammen, ta hvilepauser, ha tid til 
å studere småkryp, gjøre opp bål 
og lignende. 

Barn fisker gratis
I Norge fisker alle barn under 16 
år gratis i tidsrommet 1. januar – 
20. august. Unntaket er kun når 
barnet skal fiske i vassdrag hvor 
det finnes laks, sjøørret, sjørøye. 
Fiske i sjøen er fritt for alle, 
uavhengig av alder. 

Barn er utålmodige
Barn kjeder seg fort hvis de blir 
overlatt til seg selv eller det skjer 
lite. Ønsker du en vellykket tur er 

det viktig å være med hele veien. 
Start allerede hjemme og la barnet 
ta del i ”fisketurprosjektet”. 
Sekker skal pakkes og mark skal 
kanskje graves. La barna være 
med å planlegge hvis dere har tid 
til det. Slik blir barnet motivert 
fra første stund.

Ikke sats på fiskevann som er 
krevende å komme seg ut til. Ofte 
befinner det seg gode fiskevann i 
nærområdet. 

Involver barnet
Vel fremme ved vannet er det 
viktig at du ikke soser rundt i 
egen verden og planlegger alt på 
egenhånd. Fortell barnet hvilke 
tanker du gjør deg for fisket. Se 
om dere ser noen vak. Hvorfor 
velger dere å fiske på odden? 
Hvorfor har du tro på den sluken? 

Litt avhengig av alder kan 
barna være med på riggingen av 
utstyret. Husk at dere er sammen 
på fisketur og sammen skal få 
fisk.

Å få fisk
På de første fisketurene er 
det viktig at dere får fisk. Det 
gir en følelse av mestring og 
selvtillit som er god å bygge 
videre på. Det er derfor anbefalt 
at dere drar på fisketur hvor 
fangstsannsynligheten er stor, 
eksempelvis abborfiske eller 
agnfiske i sjøen. For barna spiller 
det liten rolle om det er laks eller 
mort som biter på kroken, bare 
dere får fisk – og det gjør dere! 

Få poden  
på kroken!
Når du har med barn på tur, må det foregå på deres premisser. Det nytter 
ikke å tenke at du skal på fisketur og samtidig passe ungene. Det er barna 
som skal fiske - og du må hjelpe til.

Alle sportsfiskere drømmer om en gang å fange en 
monsterfisk. Håpet om at en gang er det din tur. At du skal få 
kjenne det tunge nappet. Motstanden du først ikke forstår. 
Erkjennelsen av at nå, nå gjelder det. Redselen for å miste. 
Frykten for en svak knute. Det fortvilte blikket når du 
husker kleppen som henger igjen hjemme. Overraskelsen 
over hvor sliten du blir. Verking i armmuskler. Spenntak i 
båten. Og så ser du fisken. Først som en anelse, en skygge i 
det blå. Noe uraktig stort som vokser i vannet. Og så fisken 
ved ripa; tydelig nå, stor, bukhvit, nesten skremmende. 

Ja, slik drømmer de fleste av oss. Men det finnes noen som 
gjør noe med drømmene. Cato Bekkevold er en av dem. 
Han har viet deler av livet sitt til jakten på monsterfiskene, 
og nå har han jaggu skrevet en bok om disse fiskene 
også. «Monsterfisk – fra myter til rekorder» er en 
samling av så godt som alle mulige monsterfisk du kan 
dumpe borti som sportsfisker. Skjønt dumpe og dumpe: 
Her er kunnskapsnivået stort, og ingenting er overlatt til 
tilfeldighetene. Jeg er ganske sikker på at når Bekkevold er 
i nærkontakt med disse monstrøse skapningene fra havets 
dyp, så er det neppe et resultat av tilfeldigheter. Grundig 
research, solid utstyr og mange timers venting ligger bak. 

Boka er bygd opp rundt de forskjellige artene. Spennet 
er stort, fra hjemlige fisker som breiflabb, torsk og laks, 
til eksotiske fisk som ulike haier, maller og sverdfisk.  
Alle er behørig presentert med biologiske fakta, 
verdensrekordstørrelse, anekdoter og fisketips i en herlig 
blanding. 

Jeg vil ta med meg boka og legge den igjen på hyttedoen. 
Her skal det blas og leses til inspirasjon for utallige 
fisketurer, og kanskje blir det innkjøp av litt kraftigere 
fiskeutstyr også?

Drømme- 
fangeren

MONSTERFISK- FRA MYTER TIL REKORDER
Cato Bekkevold  /  Vega Forlag

Bokanmeldelse av Espen Farstad

SPORTSFISKETS ÅR  Over 1000 arrangementer for deg!
Sjekk alle mulighetene  

på www.njff.no
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Plukk en kjele full av blåskjell. Sjekk blåskjell-
telefonen til Mattilsynet (820 33 333) for å være 
sikker på at blåskjellene ikke er giftige. Rens og 
vask skjellene godt før du koker opp kjelen med 
en liten skvett vann i bunnen. Bruk lokk. Etter 
fem minutters koking har skjellene åpnet seg. La 
dem avkjøle seg litt i vasken før du plukker ut all 
innmaten. Ta av byssutråden, det lille skjegget som 
blåskjellet bruker til å klamre seg fast i bunnen 
med. Fyll de største skjellene med innmaten fra et 
par blåskjell og dander dem pent i en langpanne. 
Litt grovt salt under skjellene hjelper til å holde 
dem på plass.  

Rør ut en god klump smør med et par fedd knust 
hvitløk. Legg en liten klatt i hvert skjell. Strø til 
slutt litt revet parmesan over skjellene, og gratiner 
dem et par minutter på sterk varme i stekeovnen, 
slik at smøret og osten smelter. Strø litt finhakket 
kruspersille over og server varmt som en fantastisk 
forrett!

Har du sett de sneglene som lager svarte striper 
på svaberget? Vi kaller dem strandsnegler, eller 
ku-unger. Plukk en god håndfull av disse, og vask 
dem godt. Skyll dem rundt i en kjele i rikelig med 
sjøvann til all sand og tang slipper taket. Hell av 
vann og rusk, og legg sneglene tilbake i kjelen 
sammen med en god klatt smør, saften av en sitron, 
fire-fem hele hvitløksfedd som du har klemt flate 
med skallet på, litt salt, og kok opp. Ferdig etter et 
par minutters koking. 

Sneglene pirkes ut med en nål. Du spiser muskelen, 
og kaster den harde platen som sitter som en fot 
foran, og det samme med den lille brune og myke 
spiralen bakerst. Bon apetit!

Bergmynte er en urt som vokser vilt langs kysten 
helt opp til Helgeland. Den går under mange navn, 
som vill oregano og konungsurt.

Den gjør seg ypperlig sammen med rekene du 
hadde med som agn, men som ikke ga fisk denne 
dagen.  Finhakk en god neve av urten og ha den 
klar.  Rense alle rekene og la dem tørke av på et 
tørkepapir. Varm opp en jerngryte og ha i litt 
matolje. Fres et knust hvitlløksfedd i oljen før du 
tilsetter rekene. Strø så den finhakkede urten, mens 
du rører rundt.  

Rekene blir fort seige hvis du freser dem for lenge. 
Her snakker vi om maks 30 sekunder i en varm 
gryte.  Serveres straks med fersk loff og godt smør.

Også AGN 
kan spises!
Det er ikke til å nekte for at det finnes dager da 
fisken ikke vil bite på kroken. Da kan kanskje en 
løsning være å spise agnet! Her har du et par 
gode oppskrifter som kan redde æren for en som 
kommer hjem fiskefis! (Gammelt uttrykk for en 
som ikke har fått fisk)

Gratinerte blåskjell Strandsnegler Konungsreker
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Fisk som skal brukes til mat skal avlives raskt når den er tatt ut av vannet. For mindre fisk på 
opptil 30-35 cm er det enkleste å knekke nakken på den.  Hold et godt tak i fiskekroppen mens 
du ved hjelp av tommelen under haka på fisken knekker hodet bakover. For større fisk er det 
enklest å gi den 2-3 harde slag oppe på hodet med en kjepp eller stein. 

1. Før kniven langs ryggraden med en jevn bevegelse bakover 
mot halen og skjær den løs

2. Gjør et snitt med fileteringskniven på tvers med ryggraden 
ved hodeenden, slik at de fremste bukbeina blir kuttet av.

3. Snu fisken slik at den ligger med ryggsiden mot deg, og 
gjenta prosessen.

4. Skjær bort beina i buken og finnerester med filetkniven.

5. Skjær fiskekjøttet forsiktig løs fra skinnet nede ved halen. 
Før kniven forsiktig med høyre hånd, i cirka 30 graders 
vinkel og med eggen vendt framover mot skinnet.

6. Ta så et godt tak i skinnet med venstre hånd og dra forsiktig 
fra side til side (på tvers av skjæreretningen) samtidig som 
du presser kniven framover, helt til skinnet er fjernet fra 
fiskekjøttet.

…fisken «prater»? De fleste lager bevisste lyder med 
en lydmuskel knyttet til svømmeblæra. Muskelens raske 
sammentrekninger skaper lydvibrasjoner i svømmeblæra som 
bærer ut av fisken. Andre arter lager lyder ved å gnisse spesielle 
knokler (eller tenner) mot hverandre slik at det produseres lyd 
enten direkte eller ved at det medfører vibrasjoner i svømmeblæra. 
Noen lyder skal tiltrekke eller skremme artsfrender, mens andre 
nok skal skremme rovfisk fra å spise dem.

…den lengstlevende fisken som 
er rapportert er ei koikarpe som 
levde (i fangenskap) 226 år…?

I tillegg til å knekke nakken eller slå fisken i hodet, 
lønner det seg å bløgge fisken slik at den blir «tømt» 
for blod. Å få ut så mye blod av fisken som mulig vil 
forbedre fiskens matkvalitet. 

Bløgging er å kutte over strupen eller noen av 
gjellebuene så snart fisken er avlivet. Hjertet vil 
fortsette å ha sammentrekninger en stund etter avliving 
slik at blodet på den måten kommer ut av fisken.  
På mindre fisk gjøres dette enklest ved bruk av  
fingrene, på større fisk vil et raskt snitt med kniv  
som vist på illustrasjonen  
være det beste.

Bløgg fisken!
Å sløye fisken raskt er viktig for å bevare matkvaliteten. 
I all enkelhet består det av å åpne fisken og fjerne 
innvoller og blodranden (fiskens nyrer langs ryggraden). 
Dersom du gjør dette ute ved vannet – husk å legge sloet 
på en plass der fugl og andre dyr ikke får tak i det.

Sløying
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Filetering av fisk betyr å skjære av fiskekjøttet på en slik 
måte at du sitter igjen med en beinfri fiskebit. Mange 
tror at fileteringer vanskelig, men det er det ikke. 

Fordelene med å filetere er mange. Dersom fisken er 
stor, er det lettere å tilberede fisken under steking 
når den er filetert – simpelthen fordi en lettere får 
varmebehandlet fisken helt gjennom raskere enn om en 
legger hele fisken i panna eller i ovnen. 

Det finnes mange måter å filetere fisk på, og noen 
metoder er bedre egnet for enkelte arter enn andre. Den 
metoden som beskrives her passer ypperlig til fisk som 
ørret, laks og makrell.

HVORDAN AVLIVER  
DU FISKEN

Enkel filetering

MAT
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Morfar var ingeniør, og så ut som en 
fisker i et gammelt broderi. Han anla 
skipperskjegg, og tilbrakte somrene i 
skyggelue og oljebukser. Han hadde studert 
i Tyskland på trettitallet og arbeidet i 
konservesbransjen. Han var ikke kystfisker 
fra attenhundretallet, men brukte mye 
av somrene på å leve som en. Å ro garn 
med ham var selvfølgelig en prøvelse. Jeg 
begynte som åtteåring, og allerede da ble 
jeg advart av min mor og mormor. Ro med 
morfar, det skal du bare gjøre hvis du tåler 
en overhaling. Det gjorde jeg slett ikke, 
men jeg rodde likevel. 

Han var av generasjonen som aldri kastet 
noe. Jakte, det gjorde han fordi det var 
tradisjon, spenning, naturopplevelse, 
glede. Fiske var matauk. Jeg kan ikke 
huske at jeg noen gang så ham med stang. 
Han satt over sinkbaljene med ryggen 
i solsteiken og vrei brennmaneter ut av 
garna med nakne never. Min mor forsikret 
meg om at han ikke ble brent. Senere har 
jeg kommet til at han antakelig ble brent, 
men ikke syntes det var så nøye. Etterpå 
klasket han jod på fingrene, sjekket 
flyndrekassa og så fram mot kvelden. Han 
satte garn, trakk garn og bøtte garn. Det 
var matauk, men det utelukker ikke at han 
stortrivdes med det. 

Det var mormor som kunne stå med stang 
lengst nord på øya, kaste ut og sveive inn. 
Småtorsk, sei og lyr. Iblant en tangfisk: 
Rødnebb til suppa. Noen ganger uten et 
napp. Muttern fiska litt, men mest for å 
være sosial. Kanskje det var sånn det var: 
Bare kvinnfolk kunne være så lettsindige å 
fiske uten å bry seg om de fikk noe. 

Farfar hadde mista interessen på det 
tidspunkt. Han bodde ved ferskvann og 
likte kjøtt. Far min var vokst opp med 
pram og bambus og mark. Han var vant 
til å luske seg innpå tjerna og hviske, i 
håp om å overliste ørreten. Det første 
han gjorde da han ble voksen og flytta 

til kysten, var å dra ut på et svaberg med 
stang. Nå sto han med havet rett i fleisen 
og kasta tunge sluker ut i brottsjøene. Det 
var en fair fight, mann mot torsk. Han fiska 
ikke for mat, selv om det sikkert hjalp et 
knepent husholdningsbudsjett. Han fiska 
for å koble av. Nedover svenskekysten 
vår og høst, på Sørlandet hos mormor 
og morfar i sommerferien. Jeg satt bak 
og til venstre, der jeg hadde fått beskjed 
om. Lekte med sånt som bølgene hadde 
slengt på land. Plastflasker og fendere og 
korkflottører. Alt kunne bli en båt som 
seilte i grønne svabergsjøer. Jeg stakk 
hue ned i jettegrytene og ropte ho! Havet 
buldret i fjellet under oss. Om sommeren: 
Lukten av varmt svaberg, som krutt. 
Slutten av juli: Tørr tang knaste under 
skoene. Fattern ville ikke hjem før han 
måtte. Antakelig kjeda han seg aldri, han 
bare hekta seg av tida. 

Da jeg begynte å kjede meg, fikk jeg min 
egen stang. Abumatic, som i reklamen i 
Donald. Sto på mormors gamle plass, nord 
på øya, med sikt mot fyret. Fikk mye lyng 
til å begynne med. Lærte meg å løse ut i 
riktig øyeblikk, slengte sluken halvveis til 
sundet. Lot den synke for kort, og deretter 
for lenge. Kasta sluk og mista sluk. 
Fingertuppene flerret opp, saltvann i såret. 
Så ned på rødnebb og blåstål og berggylt 
som luntet i tangen foran meg. Solstrålene 
som flimret i vannet. Lysegrønt som slo 
over i mørkegrønt. Tenkte i blant på skuta 
som hadde gått ned der ute, og, hver gang 
det var tungt å sveive, om jeg hadde fått en 
torskespist død sjømann på kroken, halte 
ham inn etter matroskraven. 

Skar over brusken mellom gjellene og 
knekket nakken. Bar i bøtte til hytta og 
sløyde selv, sånn jeg hadde lært. Jeg kan 
fortsatt lukke øynene og kjenne sloen 
mellom fingrene. 

Min generasjon er den første som verken 
jakter eller fisker. To ganger har jeg vært 

med på elgjakt, som observatør. En gang 
da jeg var sytten og nysgjerrig, en gang 
da jeg var femti og bedrev research til en 
kriminalfortelling. Sist gang jeg fiska var 
som turist ombord i sjark på Hustadvika. 
Fikk en femkilos torsk på et oransje 
plastredskap som lignet et strålevåpen fra 
en fremmed planet. Det var på midten av 
forrige tiår.  

Ungene oppdaget tidlig at laks var den 
eneste fisken de kunne spise. Så flytta 
de hjemmefra. Fruen og jeg kjøper med 
oss sushi på vei fra trening. Det er det 
nærmeste jeg kommer levende fisk.

Fisket er for langt unna. Jeg jobber med 
ting som interesserer meg, og har dermed 
klart å oppheve grensa mellom arbeid og 
fritid. Plikt og fornøyelse sklir i hverandre 
og klemmer ut pausene. De gangene jeg 
bestemmer meg for å stikke av, drar jeg 
ikke til havet. Da reiser jeg til en storby og 
leter etter gamle bøker. 

Med tanke på hvor lang tid det tok å 
komme seg tilbake på ski i voksen alder, 
blir jeg trolig noenogseksti før jeg står 
der med fiskestang igjen. Det vil kjennes 
riktig, som å komme hjem til noe. Den 
følelsen kan barna mine aldri få. De har 
ikke noe forhold å gjenopplive. De har 
bare unntaksvis blitt tatt med ut i naturen. 
Vi prøvde ski, men det funket ikke. Til 
gjengjeld er de noen racere til å gå på 
kino. Bare tilfeldigheter vil kunne gjøre 
friluftsmennesker av dem; vil kunne gi 
dem spenningen ved det dirrende snøret og 
tilfredsheten ved en neve full av slo.   

Sportsfiskere har sikkert like mange møter 
og deadlines som det jeg har. De er bare 
flinkere til å skru av og komme seg ut. Jeg 
tror fiske er sunt. Og jeg tror det er vel så 
sunt å ikke få noe. Det skal ta tid. Det må 
ta tid. Ingen ligger på dødsleiet og tenker 
over hvordan de har brukt livet og sier 
«Jeg skulle ønske jeg hadde fisket mindre 
og jobbet mer.» Livet er for kort til ikke å 
kaste bort. 

YTRING

Hvorfor jeg 
ikke fisker

av Knut Nærum

Sist gang jeg fiska var som turist ombord i sjark på 
Hustadvika. Fikk en femkilos torsk på et oransje 
plastredskap som lignet et strålevåpen fra en 
fremmed planet.
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Da jeg begynte å kjede meg, fikk 
jeg min egen stang. Abumatic, 

som i reklamen i Donald.  
Sto på mormors gamle plass, 

nord på øya, med sikt mot fyret. 
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SPORTSFISKETS ÅR

Det finnes neppe noe land i verden som har så rike fiskemuligheter som Norge. I 
saltvann har vi over 2500 mil kystlinje å fiske fra. Legger vi så til over 450.000 
innsjøer og milevis med elver og bekker så forstår vi at det er muligheter overalt. 
Vi har laget en liten oversikt over fiskelandet. Trenger du mer opplysninger om gode 
fiskeplasser, eller tips om hvordan du skal fiske, så vil våre folk i fylkene gjerne 
hjelpe deg til en fin fiskeopplevelse.

SPORTSFISKE- 
LANDET

Sjøørret, makrell, sei, lyr og torsk er svært vanlig. 
I innlandet finnes det mange ørretvann, og laksen 

er tilbake i Nidelva og Tovdalselva. 

AUST-AGDER

HORDALAND
Godt sjøfiske med torsk, makrell, sei og lyr. Mange 

ørretvann og fine ørretelver i innlandet.

OPPLAND
Så mye mer enn "Fisking i Valdres". Mange flotte vann og elver med ørret 

og røye. De store innsjøene har i tillegg  godt abbor- og gjeddefiske.

ROGALAND
Spennende sjøfiske med torsk, makrell, sei og andre 

arter. Laksefiske i mange elver, både små og store.  
Mange ørretvann i innlandet.

VEST-AGDER
Makrellfylket, men også torsk, lyr og andre salt-
vannsfisk. Laksefiske i Mandalselva, Otra, Audna 

og flere elver. Ørret i vannene på heia. 

SOGN OG FJORDANE
Fjordfylket har selvsagt spennende fiske i saltvann. Dypvanns-

fisker som lange og brosme, men også torsk og sjøørret. 
Fantastiske elver med laks og sjøørret, og ørret i fjellvanna.

Flott sjøfiske, mye stor fisk, både sei, torsk, lyr og annet. Laksefiske 
i mange små og store elver. Ørret i nær sagt alle bekker og vann. 

MØRE OG ROMSDAL

SPORTSFISKELANDET14
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 NJFF - Østfold  

Ole-Håkon Heier  |  ostfold@njff.org
Tlf. 69 22 20 06  |  Tlf. 95 94 55 99

 NJFF - Akershus 

Hjalmar Eide  |  akershus@njff.org 
Tlf. 63 99 82 75  |  Tlf. 92 40 19 82

 NJFF - Oslo 

Olaf Schjøll  |  oslo@njff.org 
Tlf. 23 22 08 20  |  Tlf.  95 10 56 45 

 NJFF - Hedmark 

Ole Mattis Lien  |  hedmark@njff.org 
Tlf. 62 42 51 81  |  Tlf. 91 30 72 72

 NJFF - Oppland  

Kristen Rustad  |  oppland@njff.org 
Tlf. 61 32 49 68  |  Tlf. 90 50 36 18

 NJFF - Buskerud 

Pål Søbye
buskerud@njff.org  |  Tlf: 92 28 14 92 

 NJFF - Vestfold 

Øystein Cock Rønning 
vestfold@njff.org  |  Tlf.  95 76 36 66

 NJFF - Telemark 

Bjørn Erik Lauritzen  |  telemark@njff.org 
Tlf. 35 94 05 07  |  Tlf. 91 61 28 04

 NJFF - Aust-Agder 

Olav Schrøder  |  austagder@njff.org  
Tlf 95 70 16 85

 NJFF - Vest-Agder 

Kari Røysland  |  vestagder@njff.org 
Tlf: 38 02 42 51  |  Tlf 48 15 19 14

 NJFF – Rogaland 

Kjell Ove Våg  |  rogaland@njff.org 
Tlf: 52 85 30 08  |  Tlf. 90 51 71 59

 NJFF - Hordaland 

Terje Wangsholm | hordaland@njff.org 
Tlf: 55 33 58 14  |  Tlf: 41 44 57 68

 NJFF - Sogn og Fjordane 

Reidun Solberg Seim  |  sognogfjordane@njff.org 
Tlf: 57 86 83 55  |  Tlf. 97 07 67 02

 NJFF - Møre og Romsdal 

Åsa Fredly  |  m.romsdal@njff.org
Tlf: 71 21 04 90  |  Tlf. 92 42 62 93

 NJFF - Sør-Trøndelag  

Eskil Pettersen  |  s.trondelag@njff.org  
Tlf: 73 96 30 10  |  Tlf. 90 84 44 40

 NJFF - Nord-Trøndelag 

Endre Alstad  |  n.trondelag@njff.org 
Tlf. 90 87 62 25

 NJFF - Nordland 

Rolf Arne Tønseth nordland@njff.org  |  
Tlf. 75 64 00 77 | Tlf 41 30 65 57 

 NJFF - Troms 

Stein-Ole Sommerseth  |  troms@njff.org  
Tlf: 77 02 11 88  |  Tlf. 97 19 53 71

 NJFF – Finnmark 

Linda Hølvold  |  finnmark@njff.org  
Tlf. 78 99 34 64  |  Tlf: 97 74 12 04

KONTAKTINFO 
FYLKESLAG

NORGES JEGER- OG  
FISKEFORBUND

Eventyrlandet for en sportsfisker. Tusener av vann med 
store ørret, røyer, sik og gjedde. Elver med laks, sjøørret og 
sjørøye. Saltvannsfiske etter store torsk, kveiter og annet.

FINNMARK

Et fylke med alt fra ørretfiske på Hardangervidda til sjøørretfiske i 
sjøen. Laks i Drammenselva og ørret/abbor i vannene i lavlandet. 

BUSKERUD

Overraskende godt fiske innenfor byens grenser I Nordmarka, både 
ørret og abbor. Oslofjorden er rik på fisk som makrell, sjøørret og torsk.

OSLO

TELEMARK
Fra fjord til fjell, og hele veien er det flotte ørretvann. Mange fine elver. 
Kysten gir godt fiske etter makrell, sjøørret, sei, lyr og torsk.

AKERSHUS
Det fylket i landet som kan skilte med flest forskjellige arter. Mye abbor og 
gjedde, men også fine ørretvann i åsene. Godt fiske i Oslofjorden.

ØSTFOLD
Abbor, gjedde og karpefisk av ulike slag er de vanligste ferskvann-
sartene. I sjøen er det først og fremst sjøørreten som lokker.

SØR-TRØNDELAG
Laksefylket fram for noen, med mange gode lakseelver.  Sjøfiske med 
torsk, sei og makrell. Tusener av ørretvann- og bekker i innlandet.

HEDMARK
Svært spennende fiskefylke med mye, og ofte stor fisk. Flotte elver 
og tusener av vann. Ørret, røye, harr, gjedde og sik er vanlig.

NORDLAND
En sportsfiskeperle med mye plass og fisk.  Fantastiske 
sjøfiskemuligheter med stooor fisk. Vann i fjellet med 
ørret og røye. Mange små og store lakseelver. 

NORD-TRØNDELAG
Alle muligheter for fiskeren. Laks i Namsen og  
mindre elver. Fantastiske ørret- og røyevann i  
innlandet. Svært rikt sjøfiske på kysten.

VESTFOLD
Vestfoldkysten har godt sjøørretfiske, men også bra med 
makrell og sei. Numedalslågen har bra med laks, og i 
åsene finner du fine ørretvann.

Spennende sjøfiske med store kveiter, torsk, 
sei, steinbit og annet. Eventyrlige røyevann, og 
mange flotte lakse- og sjøørretelver.

TROMS
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FISKE FOR JENTER? Sjekk alle mulighetene  
på www.njff.no

JENTER OG FISKE

Barndomsminner
Tre jenter, fra tre ulike deler av landet. 
Alle vokst opp med fiske som en naturlig 
del av livet, men inngangsporten til fiske 
spenner fra fiske for matens skyld, til tur-
opplevelsen og til tidsfordriv som liten. 

Sonja vokste opp på Fosen, hadde båt og 
familien fisket for matens skyld.  I Beiarn-
jenta Annes familie fisket både mor, far, 
søsken og fars onkel.  Tur var viktig, og 
hun satt i farens ryggsekk. Oppvokst på en 
gård i Ulvik uten barnehageplass, startet 
Ingvild å fiske da hun skjønte at aktiviteter 
måtte hun finne på selv.  

Ulik bakgrunn til tross, alle jentene er enige 
om at barndommens fiskeopplevelser satte 
dype spor og har lagt premisser for den 
friluftsinteressen de har i dag:

- Jeg er så takknemlig for alt friluftslivet og 

fiskeopplevelsene i barndommen har gitt 
meg.  Og jeg vil så gjerne gi det samme til 
mine barn som jeg fikk av mine foreldre. 
Det har aldri vært i mine tanker å slippe 
tak i denne interessen. Det gir meg så mye, 
og det kan ikke kjøpes! forteller Anne.

Den fantastiske opplevelsen
Det gir så mye. Det er sterke ord. Hvordan 
forklare en utenforstående som aldri har 
fisket noe særlig hvorfor nettopp fiske er 
så fantastisk?

- For meg er fiske rekreasjon, forteller 
Ingvild.  Det handler om å koble ut en 
hektisk hverdag.  Også naturopplevelser, 
selvfølgelig. Når du står i elva til klokka 
syv om morgenen og skodden ligger der 
som et mykt og mystisk teppe. Plutselig 
ser du en elg, der var et rådyr, eller der 
svømmer en andefamilie stille. Dette 
er fantastiske naturopplevelser! 

- Og alle turene er opplevelser og rekreasjon 
om du får fisk eller ei, skyter Anne inn. - 
Det å rusle ned til elva tidlig på morgenen, 
kjenne på roen, elva som ligger der blank 
og ny, fuglene som synger, ellers er alt så 
stille. Senere hører du bygda våkner til liv, 
med folk, melkemaskiner og dyr. Det å 
sette seg ned og se på elva, bare å være, 
bare å sanse. Også har du spenningen i å 
vente, og å håpe på at fisken vil bite. Noen 
turer er uten fisk, men du verden det veier 
opp for alt når den først biter!

Nye fiskeplasser  
– nye utfordringer
Og disse jentene er så hekta på fiske at de 
nær sagt fisker alt og reiser lange turer for 
å jakte de gode fiskeopplevelsene.  

- Jeg fisker alt! Spør meg heller om hva jeg 
ikke fisker! Håkjerring har jeg enda ikke 
fått, sier Sonja entusiastisk.

Hvordan forklare en 
utenforstående som aldri 
har fisket noe særlig 
hvorfor nettopp fiske er 
så fantastisk?

Jenter og fiske, 
så klart!
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BESTE TIPS TIL EN SOM  
VIL BEGYNNE Å FISKE:  

Oppsøk et miljø. I jeger- og fiske- 
foreningene finnes det folk som  
vil ha deg med. De du treffer på  

her har både kunnskap og lyst til å  
dele kunnskapen med deg.

BESTE TIPS TIL EN SOM  
VIL BEGYNNE Å FISKE:  

For å komme i gang, ta kontakt med din lokale 
jeger- og fiskerforening. Gå et kurs, eller spør etter 
tips og råd.  Er du jente, anbefaler jeg deg å bli med 
i en jentegruppe. Her er det ingen dumme spørsmål! 
Og ikke vær redd for å prøve deg frem! Alle gjør litt 

feil i begynnelsen, men det lærer du av. 

Det er lov å ha en  
hobby, jenter!

Ingen A4-mamma,  
og stolt av det!

Følelsen av å  
oppleve naturen  

- den kan ikke kjøpes!
37 ÅR  |  TRONDHEIM  |  2 BARN  |  JOBBER I INDUSTRIEN 43 ÅR  |  BODØ/BEIARN  |  SAMBOER, 1 BARN  |  LÆRER 39 ÅR | AURDAL | SAMBOER, 2 BARN | JOBBER PÅ KONTOR

Sonja Rabben Ingvild Helland
Anne Engholm

- Akkurat nå er det bare fluefiske 
som gjelder for meg, supplerer 
Ingvild. Men laks er vel det eneste 
jeg ikke fisker. Man kan fiske mye 
mer enn laks med flue! Jeg fisker 
mye ørret og torsk.  

I motsetning til Ingvild forteller 
Anne at det er nettopp laksefiske 
som gjelder for henne.

- Jeg trives best på laksefiske 
hjemme i Beiarnelva.  Jeg og 
samboeren min bruker mye tid 
både her og på Saltfjellet.  I 
sommerferiene reiser vi nordover 
på ulike plasser i Troms og 
Finnmark, fisker i store og små 
elver, og har med oss telt og 
sovepose.  

Ingvild er også mye på 

farten med fiskestanga. Som 
fluekasteinstruktør i NJFF og 
konkurransefisker fisker hun over 
store deler av Norge. 

- Det blir mye reising siden jeg 
driver med konkurransefiske.  Da 
opplever jeg stadig nye plasser. 
Det utvikler meg og gir meg nye 
utfordringer.  Og i fjor sommer 
var jeg og samboeren min på 
Cuba for å fiske, forteller hun. 

Unn deg en hobby!
Men hvordan har disse jentene 
egentlig tid til alt dette? Alle tre 
er småbarnsmødre og i full jobb!

- Å få tid handler om å ta seg tid, 
sier Sonja.  Hallo, dere må unne 
dere en hobby, jenter!  Jeg sier 
det, hvorfor unner ikke jenter seg 

en hobby?  Det handler om å gi 
avkall på noen huslige aktiviteter. 
Hvis ikke, får man ikke tid.

Sonja forteller videre at hun har 
opplevd å få kritikk av andre 
damer som helt tydelig ikke synes 
det er riktig at hun som jente og 
mor har en hobby og bruker tid på 
seg selv. 

- Men jeg sier; "Sorry unger! 
Mamma skal på fisketur!" 
Selvfølgelig er de med mange 
ganger, men mamma må jo også 
få ha sin egen tid til sine ting. 
Jeg tror det er vel så viktig å lære 
barna det, som at det er viktig å 
til en hver tid ha et støvfritt hjem.  
For hvis ikke mor og far har det 
bra, da har ikke barna det bra 
heller, sier hun. 

Også Ingvild har opplevd noe av 
det samme som Sonja: 

- Det var faktisk en terskel 
å komme over; å begynne å 
prioritere meg selv innimellom. 
Men det er faktisk viktig for 
barna mine at også jeg har det 
bra. Jeg har også følt mye på at 
mange nok synes det er veldig 
feil.  Men det som er veldig fint, 
er at selv om ungene mine ikke 
er så interesserte i fiske, så er de 
veldige stolte av det jeg gjør. Jeg 
nok ikke noen A4-mamma, men 
jeg tror jeg allikevel har gjort noe 
riktig. Vi jenter er så altfor opptatt 
av å være "flink, flink, flink", og 

å være med på alt hele tiden.  
Men vi må huske å passe 

på oss selv også.

Synes du det er vanskelig  
å finne frem til en 
jentegruppe? 

Ta kontakt med 
"Kvinnekontakten" i 
ditt fylke! Oversikt over 
Kvinnekontaktene finner  
du på njff.no 

BESTE TIPS TIL EN SOM  
VIL BEGYNNE Å FISKE:  

Unger og voksne, meld dere på et kurs i regi  
av NJFF! Hvis du skal begynne med fluefiske, gå på 
en fluefiskeskole. Det finnes masse gode tilbud. Du 
kommer også i kontakt med andre som har samme 

interesse som deg. De få damene jeg truffet har 
sagt; "Hvorfor har jeg ikke begynt med dette før?"

KURS I MODERNE MEITE? Sjekk alle mulighetene  
på www.njff.no

TEKST; GURO THANE LANGE
FOTO: PRIVAT
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Fiskekunsten
Fisk og fiske er ikke bare næringsvei og hobby. Det er også en del av vår kollektive hukommelse. 

Derfor er det ikke rart at fisken har inspirert kunstnere i årtusener.

Fra en okergul stein med 
fiskemalerier i Australia til et 
kinesisk maleri av en koi-karpe, 
strekker en rød tråd seg fra tidlig 
steinalder og inn i nåtiden. For 
kineserne symboliserer fisken 
rikdom og velstand. Karpen er 
et symbol på et langt liv. Den 
symboliserer også fruktbarhet. Et 
fruktbart, langt og rikt liv. Kan vi 
ønske mer?

Fisken som symbol dukker opp 
i kristendommen, i buddhismen 
og i en rekke naturreligioner. Den 
symboliserer noe guddommelig. 
Ikke av denne verden. Samtidig 
er den så håndgripelig og fangbar, 
om ikke alltid fattbar.

Sportsfiskere lever lenger enn 
de som ikke fisker. Det er 
vitenskapelig bevist. De fleste 
sportsfiskere er enige i at fisket 

også gir oss mer ut av hver 
eneste time av livet, så lenge 
vi bruker tiden på fisketur. Det 
er helse i hvert skjell. Pengene 
er det kanskje verre med i våre 
dager, om du ikke er en vulgær 
industribåtreder fra Vestlandet. 
Fisken og fisket betyr langt 
mer for oss enn kjøttverdi og 
klingende mynt.

For den har nemlig alltid vært 
der. Vi har samme stamfar. 
Fiskene ble i det våte, mens vi 
våget oss inn på landjorda med 
forsiktige langsomme skritt. Er 
det derfor fisket kan oppleves så 
intenst? Fordi vi lurer fisken til å 
følge etter?

Uten fisk hadde neppe 
steinalderfolket i Europa hatt like 
god tid til å male hulemalerier 
etter siste istid. Det er estimert at 

tidlige steinalderkulturer klarte 
seg med firetimersdager for å 
skaffe nok mat. Enorme mengder 
laks vandret opp elvene på den 
iberiske halvøy, og ga ikke 
bare enkel tilgang på livsviktig 
protein, men også tid og mulighet 
til å reflektere. 

Det sies at kunst, kultur og 
religion egentlig er et produkt av 
fritid. Hadde steinalderfolket det 
gøy mens de fisket? Tenkte de 
over meningen med livet mens 
de ventet på laksen? Jeg velger å 
tro det.

Å fange en fisk er ikke bare gøy. 
Det er å forbinde jorda med det 
våte element med et tynt snøre. I 
enden av snøret er lokkemiddelet 
vi skal lokke fisken til å bite 
på, og hvis den biter, havner 
den i vår verden, som en ånd 

som blir tilkalt. I Alene med 
Vidda fra 1964 beskriver Peder 
W. Cappelen markfiske med 
langstang som den eneste sanne 
rituelle handling, og i Skottland 
ofrer de fortsatt whisky på 
åpningsdagen for å få laksen til 
å bite.   

I gamle dager havnet fisken 
nesten alltid som mat på bordet. 
Vi takket for den før vi spiste 
den. I dag er den i større grad noe 
vi reflekterer over. Et destillert 
urgammelt minne vi deler med 
alle av samme art, selv om vi i 
dag lagrer minnene digitalt. Et 
minne av en fisk varer lengre enn 
den metter. Det kan bli kunst av 
sånt. Det bør vi også takke for. 

TEKST: VEGARD VEBERG



NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

19KUNST

Tørrfluefiskere lokker fisken til 
selve overgangen mellom vår 
verden og dens. Veien til håven 
er sekundært. Det er veien til å ta 
flua som teller. Resten er en rein 
æresmarsj.

Vinneren av Gullkrokens pris for 
Beste Fotograf, Øystein Rossebø, 
fokuserer kun på det ene 
øyeblikket når fisken tar et insekt 
på overflaten. Blant tusenvis av 
eksponeringer leter han etter det 
perfekte øyeblikket når fisken 
gaper over en del av verden over 
vann. Noen har kalt bildene hans 
for ren magi. Det holder å kalle 
det kunst.

– Jeg vet ikke helt hva det er med 
vaket. Kanskje nettopp det at vi 
lokker fisken til oss, i stedet for 
å fange den i sitt eget element er 
poenget.

Rossebø tar omtrent 40 000 bilder 
av vak i året.

– Jeg tar omtrent like mange 
bilder av andre motiver, men 
vaket er i fokus. Så har jeg så vidt 
begynt å ta bilder av finner. De 
fascinerer også.

Bilmekanikeren fra Haugesund 
fisker mindre enn før.

– Noen steder og fisker er for 
magiske til at jeg kan fiske. Jeg 
må ta bilder av dem i stedet. Jeg 
har kanskje blitt mer opptatt av 
detaljer etter at jeg begynte å gå 
rundt med et 600 mm objektiv 
som min andre ”stang”.

Flere vakbilder fra Rossebø finner 
du på risingtroutphotography.
smugmug.com

Vakfotografen
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Long Ndoc Nguyen begynte å 
binde fluer lenge før han hadde tatt 
i en fluestang. Med bindestikka 
godt plantet i Viktoriatidens 
idealer binder han fluer som ofte 
omtales som kunstverk, selv om 
Long definerer seg selv som en 
håndverker. Til nød bedriver han 
kunsthåndverk. En flue brukte 
han tre år på å bli ferdig med.

– Jeg har alltid hatt en fascinasjon 
for den epokens estetiske idealer. 

Og de vises i fluebindingen. 

Fluer var ikke bare redskap, men 
også noe man smykket seg med. 
Flueboksen til en laksefiskende 
gentleman skulle kunne vises 
fram.

Long debuterte som laksefisker 
sommeren 2013. Det ga 
mersmak.

– Jeg har alltid hatt som prinsipp 
at fluene jeg binder skal fungere 
under praktisk fiske. Det var en 
utrolig deilig følelse å se hvordan 
de fulldressede fjærvingefluene 
gikk i vannet, og de både holdt 
og fanget fisk.

Flere av fluene til Long ser du på 
longgu.daportfolio.com

Kunsthåndverkeren
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Lise Cats Myhre, eller Fiske-Lise 
blant venner, har tatt doktorgrad 
på tangkutlingens seksualatferd. 
I tillegg fisker hun så ofte hun 
kan. For å fylle tomrommet 
om vinteren maler hun ørreter i 
bopelen på Rena Fiskecamp, på 
Deset.

– Ørreten er den vakreste 
skapningen i verden. Derfor maler 
jeg den. Det er noe med fargene 

og de individuelle forskjellene. 
Ørreter med mange små og røde 
prikker er finest, men dessverre er 
de veldig krevende å male. Det er 
helt uforståelig for meg om noen 
ikke er enige i at fisker er noen av 
de vakreste skapninger på denne 
jord.

Spørsmålet om når Lise begynte 
å male er overflødig. Hun har 
nemlig aldri sluttet.

– Det som var utslagsgivende for at 
jeg kom i gang, var at jeg endelig 
fikk tid, forteller den fluefiskende 
biologen, som for atten måneder 
siden var ferdig med doktorgraden. 

Da hun la ut de første ørretbildene 
sine på Facebook ble de praktisk 
talt revet vekk. Prosessen starter i 
tankene, før hun tegner en skisse 
med blyant. Så blir det kullstreker 
på lerret, før penselen tar over.

Debutanten
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FISKEKONKURRANSER
- NOE FOR DEG?

FISKEKONKURRANSER

Har du først blitt bitt av fiskebasillen, kan kanskje en fiskekonkurranse være noe for deg? Noen liker konkurranse for 
å utfordre seg selv og måle egne ferdigheter opp mot likesinnede. Andre synes det er det sosiale fellesskapet rundt en 
uhøytidelig fiskekonkurranse som trekker. Uansett, det er plass til alle! Det konkurreres i mange grener av sportsfiske.  
Vi har samlet de vanligste for deg. Kunne du tenke deg å delta? Klikk deg inn på www.njff.no, der finner du oversikt over  
NJFFs fiskekonkurranser over hele landet.

Foregår både på ferskvanns- og sjøis. 
Vanligvis konkurrerer man om å få 
mest fisk i antall kg. Ofte begrenser 
man seg til en eller flere spesifiserte 
arter, for eksempel er det vanlig at 
bare abbor teller i konkurranser, 
selv om man kan få gjedde i samme 
vannet.  Isfiskekonkurranser er vanlig 
konkurranseform i hele landet vinterstid, 
særlig i ferskvann etter røye og abbor.

Dette er en konkurranseform 
med presisjonsøvelser for 
haspelutstyr og fluekasting, 
og lengdekasting med ulike 
typer spinn- og fluestenger. 
Mesteparten av kastingen 
foregår på land, men det kan 
også kastes lengdekast i vann 
eller legges ut mål i form av 
ringer i vann. Det spesiallagede 
utstyret er utformet slik at det 
er nokså fjernt fra det en ville 
benyttet til fiske - fordi en skal 
oppnå ekstreme resultater. 
Teknikkene er tilpasset ekstreme 
prestasjoner, men en god 
castingutøver har med sin gode 
teknikk også et fortrinn under 
vanlig fiske. Casting er som sport 
en del av Norges Idrettsforbund 
og organisert gjennom Norges 
Castingforbund.

Her snakker vi kort og godt om 
konkurranser der en skal få flest 
mulig arter i et gitt tidsrom. Det 
er ofte kortere konkurranser 
særlig innen hav- og sjøfiske, 
men også som mer generelle 
konkurranser over f.eks. en 
sesong der fiskerne rapporterer 
inn nye arter de får.

Dette er fiskekonkurranser der man kun fisker med fluestang, ikke 
kastedupp med flue.  Fluefiskekonkurranser består normalt i å fange 
mest mulig fisk – gjerne målt i antall og cm, siden fisken ofte settes 
tilbake etter å ha blitt registrert. En del NJFF-foreninger 
arrangerer fluefiskekonkurranser, men gjerne i 
samarbeid med Norges Fluefiske- 
konkurransefiskeres Forbund.

Dette er fiske med «pilkestenger» fra 
båt i sjøen – normalt med flere fiskere 
pr båt. Ulike konkurransemomenter, 
der en gis poeng basert på mest fisk i 
antall kg, mest fisk av en gitt art, flest 
arter (som igjen skilles på størrelse) 
osv. I Norge arrangeres de fleste av disse 
konkurransene gjennom Norges Havfiskeforbund.

Meitefiske er fiske med agn. Her er sluker, fluer og pilker forbudt. Tradisjonelt meitefiske 
er fiske fra land uten å fore til seg den fisken en vil fange – gjerne etter abbor, ørret og karpefisk. 
Moderne meitefiske er fiske fra land med ulike metoder der det er tillatt å lokke til seg fisken med 
fôr som kastes eller skytes med sprettert ut i vannet - gjerne fiske etter karpefiskarter. Særlig 
innen moderne meitefiske er metodene svært spesialiserte og innrettet mot enkelte arter. NJFFs 
foreninger arrangerer årlig en rekke tradisjonelle meitefiskestevner, mens moderne meitefiskestevner 
oftest arrangeres av Norske Konkurransefiskeres Forbund.

Denne konkurranseformen foregår som 
fiske med stang fra land. Det er ofte 
tillatt med alle typer agn, men noen 
ganger begrenses fisket til kun en type 
agn. Det kan konkurreres om mest fisk 
uavhengig av art eller spesifiseres til en 
spesiell art. 

ISFISKE

CASTING

ARTSKONKURRANSER

FLUEFISKE

HAVFISKE

TRADISJONELT OG  
MODERNE MEITEFISKE

SJØFISKE FRA LAND
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Lyd under vann
- Fisk hører godt! Lyd bærer 
lengre i vann enn i luft, og den 
går også nesten fem ganger 
raskere, forteller fiskebiolog 
Øyvind Fjeldseth. Han er til 
daglig ansatt i Norges Jeger- og 
Fiskerforbund, og er selv en ivrig 
sportsfisker.

- Fisken har ikke som mennesker 
øreåpning, trommehinne og 
øreknokler, men et indre øre 
som fungerer som hørsels- 
og balanseorgan. Inne i hvert 
øre finner en tre kalklegemer 
(otolitter) som «hviler» på 
sanseceller i deler av øret. Når 
fisken treffes av lydbølger 
beveges kalklegemene mot 
sansehårene som så sender 
signaler til hjernen slik at 
fisken kan høre og reagere på 
påvirkningen.

Generelt hører fisk lyd med 
høy frekvens dårlig, men den 
hører lyd med lave frekvenser 
(mer «bass») desto bedre.  
Mennesker kan oppfatte lyd 
i frekvensområdet 20Hz-
20.000Hz, men vi hører klart best 
i området 1000-4000Hz. De fleste 
fiskearter hører ikke lyder på over 
1000Hz, men kan derimot høre 
lyder helt ned mot 0,1Hz.  Lyder 
med lav frekvens er også det som 
bærer lengst i vann, så det er mest 
sannsynlig en tilpasning til det 
miljøet fisken lever i. Unntaket 
er bl.a. de mer avanserte 
karpefiskene som har en kobling 
mellom svømmeblæren og det 
indre øret via små knokler slik 
at svømmeblærene fungerer som 

et resonansorgan og forsterker 
hørselen. Enkelte av karpefiskene 
våre kan derfor antagelig høre så 
høye toner som 10.000Hz.

- Lyder i fiskens hørselsområde 
laget under vann kan høres godt 
og lang unna av fisken, men 
siden overgangen mellom luft og 
vann fjerner det meste av lyden 
vil f.eks. vanlig prat i svært liten 
grad nå frem til fiskens ører. For 
fiskeren betyr dette at en kan 
prate som normalt, men være 
mer varsom med å trampe på 
elvebredden og ute i vannet siden 
lydbølgene ved den aktiviteten 
langt bedre når frem til fisken.

Fiskene føler oss
- Langs kroppssiden på de fleste 
av fiskeartene våre kan du se 
en karakteristisk sidelinje. Det 
er  et sanseorgan som kan føle 
bevegelser i vannet fra utsiden. 
Sidelinjen består av sanseceller 
med sansehår som påvirkes 
av bevegelser i vannet. Hos 
de fleste fiskearter ligger disse 
sansehårene inne i en kanal med 
åpning ut mot vannet omkring. 
Hos fisk med skjell er det derfor et 
hull der denne åpningen munner 
ut. Sidelinjeorganet er så effektiv 
med hensyn til å oppfatte de nære 
omgivelsene at en blind stimfisk 
fortsatt vil kunne svømme helt 
synkront med de andre fiskene 
rundt seg, mens en fisk som har 
fått ødelagt sidelinjeorganet 
ikke vil kunne gjøre det samme, 
forteller Fjeldseth, med en anelse 
nerdeintensitet i stemmen.

- Når fisken svømmer, vil den 
danne "bølger" rundt kroppen som 
blir reflektert fra objekter rundt 
den og tilbake til sansecellene 
i sidelinjen. Dette gjør at fisken 
kan oppdage byttedyr, artsfeller 
(stim) farer og hindringer selv 
uten å kunne se dem. 

Sammen med hørselen er 
sidelinjeorganet det kanskje 
viktigste sanseorganet for fisken. 
For fiskeren betyr det at fisken 
ofte kan «se» agnet selv når den 
ikke kan se det med øynene. 

Fisken er nærsynt
- Fisk kan se, men ikke så langt 
forteller Øyvind. Synslengden i 
vann er svært kort sammenlignet 
med i luft, sjelden mer enn 
15-20 meter selv under gode 
lysforhold. Når en begynner å 
bevege seg nedover på dypere 
vann, reduseres mulighetene til 
å se ting langt unna raskt. Fisk 
regnes da også som nærsynt, 
selv om den kan tilpasse synet 
noe for å bli mer langsynt når 
forholdene tilsier det.  Basert 
på fiskeøyets anatomi, er det en 
vanlig antagelse at fiskene er 
svært nærsynt forover og mer 
«langsynt» til sidene.

- Fiskeøyets pupill er kulerund, 
og fiskene har noe utstående 
øyne der mye av pupillen stikker 
ut av pupilleåpningen. Det gjør at 
den kan fange inn synsinntrykk 
som kommer fra et meget bredt 
synsfelt – fra rett fremover 
til nesten rett bakover, og rett 
oppover til nesten rett nedover.

Dersom synsfeltene fra de to 
øynene overlapper, får fisken 
stereoskopisk syn. Dette gjør 
at arter som ørret til en viss 
grad har stereoskopisk syn 
som gir bedre muligheter 
for avstandsbedømmelse. 
Nærsynthet og stereoskopisk syn 
gjør at fisken kan se selv svært 
små byttedyr dersom de kommer 
nær nok.  I tillegg kan fiskens 
øyne bevege seg uavhengig 
av hverandre – akkurat som 
kameleonens øyne. Det gjør at 
den lettere oppdager både farer og 
byttedyr, forklarer fiskebiologen. 

- Mye tyder også på at en del 
fiskearter kan se farger som er 
langt utenfor det fargespekteret 
vi mennesker kan se. Særlig mye 
omtalt i de seinere år er fiskens 
evne til å se UV-lys. Men relativt 
lite er kjent om de ulike artens 
sensitivitet til dette. Mye tyder 
også på at evnen kan endre seg 
mye fra fisken klekkes til den er 
voksen, og i ulike faser av fiskens 
liv. Dette er uansett et spennende 
felt som har fått produsenter 
av fiskeutstyr til å komme med 
stadig flere UV-fargede agn, og 
som også kan være med på å 
forklare hvorfor to tilsynelatende 
like farger på agn (for oss) ser ut 
til å ha svært ulik evne til å fange 
fisk.

Kan fiskene høre? Ser de godt? Hva føler de egentlig? Vi har bedt en 
fiskebiolog fortelle oss litt om fiskenes ytre følelsesliv.

TEKST; ESPEN FARSTAD
ILL.: PER RAGNAR MØKLEBY

FØLING  
I FJÆRA

Fisk hører godt! Lyd 
bærer lengre i vann 
enn i luft, og den 
går også nesten fem 
ganger raskere!

Øyvind Fjeldseth, 
Fiskebiolog - NJFF

FISKENS SANSER
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- Dedikerte sportsfiskere 
er viktig! Det er først og 
fremst viktig å forstå at ivrige 
sportsfiskere utgjør den viktigste 
pressgruppen for å ta vare på 
våre fiskeressurser, fastslår 
Kraabøl innledningsvis. - Derfor 
vil et fiskeforbud være den 
siste spikeren i kista for sårbare 
eller truede fiskebestander. 
Jeg tror for eksempel at de 
taleføre laksefiskere, og ikke 
minst kulturen og tradisjonene 
rundt dette fisket, er den 
direkte årsaken til at det er 
stort fokus på laks både hos 
forvaltning og forskning. Sterke 
sportsfiskermiljøer er derfor svært 
fordelaktig for fiskebestandene, 
påpeker Kraabøl, som undres 
over at engasjementet i mange 
innlandsvassdrag er mye 
lavere sammenlignet med 
laksevassdragene.

Forskningsprosjekt i Hemsil
Morten Kraabøl var prosjektleder 
for et flerårig «fang og slipp»-
studie i Hemsil i Buskerud. 
Kraabøl oppsummerer resultatene 
slik; 
- Etter merking og gjenutsetting 
i juni 2010 stilte alle ørretene 
seg opp på samme sted som de 
ble fanget på tørrflue. I løpet av 
2010-sesongen ble 9 av ørretene 
gjenfanget hele 17 ganger, og 
alle på samme sted som de fanget 
og gjenutsatt. Denne posisjonen 
holdt de frem til gytinga i oktober. 

Mange av ørretene vandret opp 
eller ned til sine gyteplasser, 
og overvintret deretter i dypere 
partier i Hemsil. Utpå vårparten 
i 2011 foretok alle ørretene en 
vandring tilbake til de samme 
beiteplassene som de brukte 
forrige år. 

Samme høl – år etter år
Samlet sett ble 19 av de 29 
merkede ørretene gjenfanget fra 
en til åtte ganger i løpet av fire 
sesonger (2010-2013). 
- Et meget interessant trekk var 
at de gjenfangede ørretene i stor 
grad ble fanget og gjenutsatt 
på samme sted over fire 
sesonger. Man kan altså forvalte 
ørretbestanden helt ned på «høl-
nivå», og dermed tilby fiske 
og regelverk for enhver smak, 
forteller Kraabøl.

Få krokskadde ørreter
-Til sammen har jeg i løpet 
av mine opphold i Hemsil 
kontrollert 43 ørreter nøye for 
krokrelaterte skader. Av disse var 
det kun 1 ørret som hadde avrevet 
bein i munnviken, og dette viser 
at «fang og slipp»-fisket slik det 
utøves i Hemsil, gir et minimum 
av slike skader, til tross for at 
mange av ørretene utvilsomt har 
blitt fanget og gjenutsatt opptil 
10-20 ganger i løpet av livet. Det 
skyldes nok i stor grad bevisste 
fiskere som er opptatte av skånsom 
behandling og avkroking. 

Hva med høstings-
prinsippet, da?
-Det altoverskyggende høstings-
prinsippet må nyanseres 
kraftig, og det er slett ingen 
fallitterklæring. Vi har nå såpass 
stor kunnskap om elver og vann 
at vi kan nyansere forvaltningen 
i større grad enn før. Dessuten 
har det skjedd en tydelig dreining 
fra gamle dagers ensidige fokus 
på høy avkastning av fiskekjøtt 
til et mer moderne ønske om et 
attraktivt fiske etter storvokste 
individer. 

Fornuftig  med «fang og 
slipp»?
-Jeg betrakter det som genialt 
at man kan kommersialisere 
utnyttelsen av en naturressurs 
og samtidig oppleve at ressursen 
styrkes som følge av det. 
Det er rett og slett unikt! Jeg 
anerkjenner fullt ut generelle 
dyrevernsmessige synspunkter 
om at dyr ikke skal lide som 
følge av menneskers dårskap, 
men fang og slipp påfører ikke 
store lidelser dersom fiskeren er 
innstilt og forberedt på skånsom 
gjenutsetting, hevder Kraabøl. 

- Ørret og andre dyr som lever 
fritt i naturen opplever mange 
stressrelaterte hendelser gjennom 
livet. Jeg tror ikke at en skånsomt 
håndtert fisk har opplevd noe som 
den ikke har kapasitet til å leve 
godt med i ettertid. Tenk bare 
på sterk konkurranse om mat og 
plass, kannibalisme, angrep fra 
rovfisk og rovpattedyr og andre 
skremmende opplevelser som 
all fisk opplever daglig. Fisk 
har derfor utviklet stor kapasitet 
til å tilpasse seg stressrelaterte 
forhold i naturen. Dessuten er 
det en stor prinsipiell forskjell 
på dyr i fangenskap og dyr 
som lever fritt i naturen, noe 
som burde reflekteres i større 
grad fra dyrevernshold. Jeg er 
generelt ganske forundret over 
den ensidige fokuseringen på 
individet fremfor bestandene fra 
den kanten, noe som slett ikke 
bidrar til bærekraftig naturbruk. 

Norges Jeger- og Fisker-
forbund har tradisjonelt 
forfektet at høsting av na-
turens overskudd skal være 
den bærende begrunnelsen 
for det fisket vi bedriver. 
Kraabøl oppfordrer oss 
til å nyansere dette synet. 
Hva sier så lederen i NJFF, 
Runar Rugtvedt til det? 

Høsting er begrunnelsen
-Tradisjonelt har vi drevet 
vårt sportsfiske som en 
høstingsaktivitet. Fisken har 
alltid vært et kjærkomment 
tilskudd til middagsbordet. 
Gleden over å spise selvfanget 
fisk har vært en vesentlig del av 
fiskeopplevelsen.  Samtidig har 
vi jo alle kjent på spenningen, 
forventningen og gleden over å 
lykkes når man fisker.  Tenk bare 
på begreper som fiskelykke og 
fiskeglede, sier Rugtvedt.
-Som sportsfiskere på det 
personlige planet må jo alle selv 
få finne sin egen begrunnelse for 
hvorfor man fisker. Noen er mest 
opptatt av fisk som mat, andre er 
mest opptatt i sporten å fange en 
fin fisk. 

Sportsfiske er også 
naturforvaltning
- Så må vi ikke glemme at vi 
som sportsfiskere også kan ha en 
negativ innvirkning på enkelte 
fiskestammer. For hardt fiske på 
en bestand som er sårbar kan 
fort bære galt av sted. I mange 
områder er villaksbestandene 
svakere enn tidligere. I de tilfeller 
der høsting av en slik bestand 
ikke lenger kan forsvares, eller 
ikke er bærekraftig som det 
heter, mener vi i NJFF at man 
heller skal redusere fisket enn å 
tillate et utstrakt fang og slipp-
fiske. Vi ønsker ikke å spille 
hasard med siste rest av sårbare 
laksestammer, forklarer lederen i 
NJFF.

Ny kunnskap er interessant
- Resultatene fra Kraabøls 
undersøkelser er interessante, 
sier Rugtvedt. De viser at bruk av 
fang og slipp kan være fornuftig 
fiskeforvaltning i en del tilfeller. 
Vi ønsker ikke å være avvisende 
til slik ny kunnskap, snarere 
tvert om. Vi skal klare å holde to 
tanker i hodet samtidig, til beste 
for både fisk og fiskere.

«Fang og slipp» 
- fornuftig eller  
forkastelig?
Fang og slipp som personlig fiskefilosofi har en stadig økende utbredelse, til tross for at det er omstridt både fra forvaltnings- 
og dyrevernshold. Bør man la være å fiske på bestander som ikke har potensial for høsting, eller kan man med god samvittighet 
nyte opplevelsen av å fange og gjenutsette fisken? Vi tar en prat med seniorforsker Morten Kraabøl ved Norsk institutt for 
naturforskning på Lillehammer.

NJFF  
- Vi må ha to 
tanker i hodet 
samtidig!

Jeg betrakter det som genialt 
at man kan kommersialisere 
utnyttelsen av en 
naturressurs og samtidig 
oppleve at ressursen styrkes

Morten Kraabøl, 
Seniorforsker - Norsk institutt for naturforskning
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1.	 Hva	gjør	man	når	man	
driver	med	trolling?

2.	Hvilke	av	disse	er		
ikke	en	fisk?

- Rødspette
- Blåstål
- Grønnfink

3.	Er	det	lov	å	skyte		
fisk	i	Norge?

4.	Er	det	fisket	laks	på	over	
30	kg	i	Norge?

5.	Hvilken	av	disse	slukene	
er	norskprodusert?

- Toby
- Jensenpilken
- Halnekongen

6.	Hvilket	av	disse	er	et	
annet	navn	på	røye?

- Gautefisk
- Rødbukørret
- Akkarrikse

7.	 Hvem	kan	fiske	gratis	
med	stang	og	håndsnøre	i	
saltvann	i	Norge?

8.	Hvilken	av	disse	fiskene	
kalles	også	tryte?

- Hyse
- Abbor
- Gjedde

9.	Hva	heter	sei		
på	engelsk?

- Coalfish
- Common hake
- Greyfish

10.	 Hva	slags	fisk	er	pale?

- Makrell
- Sei
- Lyr

SVAR:  1) Man dorger etter fisk, dvs har snøret hengende etter båten.  2) Grønnfink. 3) Ja, gjedde.    
4) Ja.  5) Halnekongen. 6) Gautefisk.  7) Alle.  8) Abbor. 9) Coalfish.  10) Sei.
Kryssordløsning:  1) Fisketuren blir litt morsommere om du husker å ta med agn. 
2) Sjøørreten biter villig om våren.
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Havabboren har på grunn av sin styrke blitt et 
ettertraktet mål for mange sportsfiskere. Det er 
en skikkelig spreking som kan tømme snella 
for snøre før du får sukk for deg. Årlig tas det 
eksemplar på over tre kilo.  Det er en gråblank, 
varmekjær fisk som kan bli opptil 1 m lang. Den 
lever av børsteormer, krepsdyr, blekksprut og fisk. 
Den opptrer hyppigst langs kysten opp til Møre 
og Trøndelag, men er fanget så langt oppe som i 
Finnmark. Bestanden langs norskekysten har økt 
betydelig de siste tjue årene, og det er nå trolig en 
liten fast gytebestand i Norge. Hovedutbredelsen 
til havabbor er rundt Storbritannia ned til Nord-
Afrika.

Stripet pelamide, også kalt atlantisk bonito, er en 
fisk i makrellfamilien. Den kan bli om lag 90 cm 
lang og opp til 10 kg. Det er en sjelden gjest her 
oppe i nord, men i de seinere årene har denne arten 
blitt fanget i relativt stort antall av sportsfiskere i 
den sørlige delen av Norge.

Ryggen er mørkeblå med svarte linjer som brer seg 
framover på kroppen. Sidene er sølvaktige med 
skygger av grønt og lyseblått. Stripet pelamide 
gyter om våren i mai-juni, siden legger den ut på 
næringsvandring i Middelhavet og Atlanterhavet. 
Makrell, tobis, sardin, ansjos og annen stimfisk i 
tillegg til blekksprut er viktigste føden.

Tykkleppet multe er en sølvblank fisk med bred 
og tykk overleppe – derav navnet. Lengden 
kan bli opptil 75 cm, og vekten 4,5 kg. Den 
lever langs kystene, men kan også forekomme i 
brakkvann og elver. Hos oss finner vi den stort sett 
sparsommelig sett fra svenskegrensen og et stykke 
oppover vestlandskysten. Det er en varmekjær 
art, så somre med varmere vann langs kysten enn 
normalt, medfører gjerne at arten blir forbigående 
mer vanlig. Det blir årlig fanget en del individer 
av sportsfiskere i sjøen. Den går for å være en 
vanskelig art å få til å ta agnet, og er en sterk fighter 
i enden av snøret. I europeisk sammenheng er dette 
en meget populær sportsfisk. 

Makrellstørje, også kalt størje og blåfinnet 
tunfisk, er en fisk i makrellfamilien (scombridae). 
Vår kyst er et naturlig beiteområde for store 
individer, men arten forekommer likevel såpass 
fåtallig at en kan kalle den en sjelden gjest. 
Makrellstørja kan bli mer enn 3 meter lang, 
veie godt over 500 kg, og er den aller største 
beinfisken på kloden. Framdelen av kroppen 
er dekt med et panser av sammenvokste skjell. 
Ryggen er blåsvart, sidene skinner likt perlemor 
og buken er hvit. Sild, makrell og annen stimfisk 
er viktigste føden.

Makrellstørjen er på grunn av sin styrke og 
størrelse en ettertraktet fisk blant sportsfiskere 
rundt om i verden. Sprekere fisk enn størja skal 
du lete lenge etter. Den kan svømme 70 km/t, 
krysse Atlanterhavet på 50 dager og dykke ned 
til 500-1000 m dyp. I Norge er det imidlertid 
ingen tradisjoner for sportsfiske etter arten. I stor 
grad skyldes nok dette at arten er relativt sett 
fåtallig, og at den i de siste om lag 30-40 årene 
har vært sterkt overfisket i det kommersielle 
fisket. Bestanden ser imidlertid for tiden ut til å 
være inne i en positiv utvikling.

Hvor nye er de?

Hvert år fanges det "nye" fiskearter langs 
norskekysten som vi ellers bare finner lengre 
sør i Europa. Enkelte arter kommer helt opp til 
oss for å søke etter mat i år eller perioder når 
vanntemperaturene er gunstige for dem, mens andre 
forviller seg mer tilfeldig så langt nord, og fanges kun 
veldig sjelden. 

Havabbor 
(Dicentrarchus labrax)

Tykkleppet multe 
(Chelon labrosus)

Tunfisk/makrellstørje 
(Thunnus thynnus)

Stripet pelamide  
(Sarda sarda)

Det er for så vidt ikke noe nytt fenomen 
at det fanges denne type fisk i Norge. De 
har alltid gjestet våre farvann, men særlig 
havabbor er en art det tidligere ikke har 

vært så stabil forekomst av. Dette skyldes 
antagelig at det i en periode fra 80-tallet 
har vært svært mange påfølgende år 
med gunstige forhold. Det har gjort at 

havabboren i større grad har fått mulighet 
til å etablere en mer stabil bestand, som 
også ser ut til å ha produsert eget avkom i 
ekstra gunstige år.

Verdensrekorden for mengde 
makrellstørje tatt i ett notkast er  
fra Norge. I 1967 fanget et fartøy  

i Rogaland 435 laksestørjer med en  
samlet vekt på 108 735 kg  

(snittvekt på 250kg).

Verdensrekorden for pris 
for en størje er utrolige 4,4 

mill. kroner, omsatt på Tsukiji 
fiskemarked i Tokyo.
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For deg under 13 år
• Eget blad
• Egen nettside  

med aktiviteter
• Egen facebookside
• Fiskecamper
• Jakt- og fiskeskoler

• Familiedager 
og aktiviteter i 
foreningene

• Aktiviteter fra NJFF 
sentralt

• Og masse mer….

Våre lokalforeninger 
arranger hvert år over 
2500 aktiviteter og tar 
med 130 000 barn ut 
på tur. Fiskeklubben er 
barnas egen fiskeklubb.

ALLE BARN 
BØR TA MED 
FORELDRE UT  

PÅ TUR EN  
GANG I UKA!



Sportsfiskets år

Fiskeværet

www.njff.noSportsfiskets år

Fiskeværet

www.njff.no

NJFF har 130 000 barn med på tur hvert eneste 
år. Tenk det! Hadde disse barna holdt hverandre i 
hendene, hadde vi lagd en rekke på rundt 15 mil. 
Dette er like langt som Oslo til Elverum, Trondheim  
til Røros eller Alta til Kautokeino. I tillegg kultiverer  
vi vann og bekker over hele landet. Vi sprer 
fiskeglede i dag og for fremtiden!

Jakt- og fiskeglede til alle  
- for alltid!

Som sportsfisker blir du et friluftslivsmenneske. Det 
er en stor helsegevinst å hente i et aktivt liv ute i 
naturen. Gode naturopplevelser beriker også sinnet 
og styrker din mentale helse. Du har vel aldri sett en 
vårslapp sportsfisker?

Sportsfiske tilpasses enkelt alle nivåer av mestring, 
noe som gjør at nybegynnere og erfarne kan fiske 
side om side og ha utbytte og glede av fisket. Som 
sportsfiskere har vi felles opplevelser på tvers av 

generasjoner, uavhengig av kjønn eller kulturell 
bakgrunn.

Et levende fiskevann er et tegn på en sunn natur.  
Derfor er sportsfiskere opptatt av en god 
naturforvaltning.Vi bryr oss om naturen!

Sportsfiske er en livslang hobby som kan utøves  
nær sagt over alt, og til alle årstider.

Sportsfiske  
gjør deg rikere!

Sitater om

fisk…

HVA SLAGS VÆR ER GODT FISKEVÆR? 
Det finnes ikke et godt svar på det spørsmålet. 
Det kommer mye an på når på året og når på 
døgnet du fisker,  og ikke minst hvor du er: 
på sjøen eller til fjells, ved et skogsvann eller 
stående midt i en elv, på Sørlandet eller i Nord-
Norge.  Noen små tommelfingerregler om vær 
og fiske kan vi allikevel gi. 

NORDAVIND GIR DÅRLIG FISKE
De fleste fiskere har erfart at nordavinden ikke 
er noen god fiskevind. Nordavinden varsler 
ofte en godværsperiode som går mot dårligere 
vær, fra høytrykk til lavtrykk, og det påvirker 
fisken. Abboren har en lukket svømmeblære, 
så den trenger litt tid på å justere seg inn ved 
raskt trykkfall. I den perioden vil den sture 
på bunnen, og er slett ikke lett å få til å ta 
agnet.  Men også fiske i saltvann blir dårligere 
i nordavind. 

SOLSKINN
Stekende sol er sjelden godt fiskevær. Som 
regel blir fisken lettskremt og sky i «blankvær», 
og da er den ikke lett å få til å bite. Men det 
finnes unntak.  Abbor og mort liker solskinn 
godt, det samme gjelder makrell og hvitting.  
Sol etter regn kan være bra, spesielt for mark- 
og fluefiskeren. Mange insekter tørker opp og 
kravler rundt og det er jo som kjent fiskemat. 

REGNVÆR
Lett regnvær kan være bra for fisket. Regnet 
øker mattilgangen; mark, insekter og småkryp 
blir skylt ut i vannet. Regnet fører også 
oksygen med seg ned i vannet, og det gir ofte 
litt mer aktivitet på fiskene. I tillegg vet alle 
laksefiskere at noen regnskyll øker oppgangen 
av laks i elva fordi vannstanden øker. 

TEMPERATUR
Fisken er en vekselvarm skapning. Det betyr 
at den har samme temperatur som vannet 
den svømmer i. De fleste fisker har en 
trivselstemperatur mellom 4 – 12 grader. Blir 
det for varmt i vannet, er det bare de mest 
varmekjære fiskene som abboren som biter. Er 
det for kaldt, vil fisken også senke tempoet, og 
dermed også bitevilligheten. 

VEKSLINGER I VÆRET
Mange fiskere har erfart at det er godt fiske 
akkurat i det det skifter fra dårlig til bedre vær. 
Det kan henge sammen med lufttrykkendringer, 
et annet lys eller annet. Uansett må du som 
fisker være klar når meterologen melder 
endringer. 

STÅ OPP TIDLIG!
Det meste liv i naturen er i mest aktivitet om 
morgenen og i det det skumrer mot kvelden. 
Det gjelder også fisken, så skal du ha gode 
fangster er det et poeng å komme seg ut av 
senga så tidlig som mulig. Ofte er vind og sol 
litt spakere på morgenkvisten, og det er oftest 
bra for fisket. 

NATTFISKE
Ofte kan fiske om natta være overraskende bra. 
I ly av mørket tør ørreten bevege seg inn på 
grunnere vann på søk etter mat, og da kan de 
virkelig store fiskene nås. I saltvann foregår det 
en vertikal vandring av plankton fra bunn mot 
overflaten om natta., og da følger ofte fisken 
etter.  Dessuten er det en helt egen stemning 
ved nattfiske. På en måte kommer du tettere 
inn i naturen.  Må oppleves! 

FISKE FOR LIVET!

Spiser du kaviar hver dag, er det kjedelig. Men det samme 
gjelder fiskepudding. Dorthe Skappel

Å fiske er den eneste 
filosofi man blir mett av.
Curt Emmrich 

Fisken og gjesten lukter 
vondt den tredje dagen.
Benjamin Franklin  

NJFF.NO - NJFF@NJFF.NO - TLF. 66 79 22 00

BLI      MEDLEM!
Meld deg inn gjennom njffbutikken.no  

før 1. august 2014 og motta NJFF-caps på kjøpet!


