isfiske

efter

Det gäller att rensa öronen ordentligt, för när gäddan hugger sjunger det i rullen.
– Det finns inte mycket som slår det här, säger Sven-Olov Larsson och sträcker ut sig i solen.

gädda

Text och foto: JOAKIM NORDLUND

Mört finns det gott om i Råneå och det är också en fisk som gäddan
slukar med god aptit.

Ett kort spö, ett stativ och en multirulle. Sedan kan man
hänge sig åt ett mycket spännande isfiske.

M

”Passionen för
isfiske efter
gädda har
fått dem att
trotsa bitande
decemberkyla
med upp till tio
sekundmeters
vind”

änniskor stannar upp och tittar.
Två fiskare har satt sig till rätta
och runt omkring dem, i en 150
meter vid cirkel, finns korta kastspön som
lutar mot små stativ.
Åskådarna är nyfikna men det är bara
ett fåtal som kommer fram och undrar.
Som så många gånger tidigare den här
vintern är Sven-Olov Larsson och Robin
Utbys först på plats.
I just den här havsviken har de bara
det senaste året fångat ett tiotal gäddor
mellan fem och tio kilo. Deras passion
för isfiske efter gädda har fått dem att
trotsa bitande decemberkyla med upp till
tio sekundmeters vind.
Men den här aprildagen råder rena semestervädret. Nattkylan har förvandlat
snön som klär den halvmetertjocka havsisen till ett pansar som till och med hade
gjort det möjligt att färdas där med bil.
Redan vid tiotiden har solen stigit så högt
att Sven-Olov tar av sig jackan.
– Det här är livskvalitet. Jag bodde i
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– Borrandet är ingen lek. I synnerhet

inte när det är lite vatten ovanpå isen. Jag
använder mig av tjugocentimeters borr
och det är rena bodybuildingen att borra
upp alla hål. Men tjugo centimeter är ett
minimum, åtminstone om man är ute efter
stor gädda, förklarar han.
Och stor gädda är målet för dagens
fiske.
Den lilla viken har blivit en vinterfavorit, men just den här dagen är gäddorna
lite svårflirtade.
– Det är sällan som vi brukar åka härifrån utan att ha fått känna på gädda. Men
just i dag var det lite segt. Man ska veta
att det handlar om huggperioder och när
det väl hugger är det inte ovanligt att det
händer grejor på flera av spöna. Då är det
här fisket enormt kul, då är det verklig
action, säger Robin.
Den här underbart vackra vårdagen
tyder det mesta på att de två får nöja sig
med mört och abborre. Men efter två
timmars väntan bryts tystnaden. Ett lätt
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▲

Stockholm i över tio år och just det här
saknade jag så enormt. Att kunna ta bilen,
åka iväg och sätta sig på isen just den här
tiden på året, säger han.
En bit bort sträcker sig alaskan malamuten Buff i solgasset och precis som
den stora andel människor som bor i norr
ser han ut att välkomna vårvintern. Han

lyfter lite slött på huvudet och spanar bort
mot Sven-Olov och Robin när han märker
att tonläget ökar lite i intensitet.
Då är de två fiskarna mer uppmärksamma på vad som händer. Efter en halvtimmes pimplande hade man fått så mycket
agnfisk att man till sist riggat upp samtliga
spön. Ett jobb som kräver sin man.

I s f i s k e e f t e r g ä d da

▼
▼

Sven-Olov och Robins
knarrande i en rulle och Sven-Olov och
Robin Utbys ser på varandra.
– Nu knarrar det, säger Robin.
Sedan går en halv sekund.
– Det där måste vara stor fisk, säger
Sven-Olov.

10 i s f i s k e t i p s

1. Mellan åtta och tio spön på två personer funkar bra. Använ		 der man fler får man ofta problem att se till alla spön.
2. En multiplikatorrulle är att föredra. Använder man spunnen
		 lina minskar risken för trassel.

Som på en given signal ställer sig båda

upp. Ljudet från multirullen ökar och
de ser på håll hur spötoppen böjer sig
kraftigt ned mot isen.
Sven-Olov tar upp spöt och säger
nästan omgående:
– Det är fisk. Det här måste vara
gädda. Den känns rätt fin den här, jag
hoppas den har svalt ordentligt nu.
Det knarrar lite mer i slirbromsen
när fisken börjar drillas men det roliga
tar slut efter 20 sekunder. Upp ur hålet
kommer en sargad mört.
– Äh. Synd. Den kändes helt okej,
säger han samtidigt som han synar
mörten.
Det dröjer sedan 45 minuter innan
det är dags på nytt. Den här gången tar
Robin spöt och han låter gäddan svälja
ordentligt innan han börjar känna på
fisken. När han konstaterar att den sitter
fast börjar kampen.
Det sjunger lite i rullen men två minuter senare drar han upp en fet och
fin gädda i trekilosklassen. Han lossar
på kroken, synar den och ler ett belåtet
leende.

Vad vore
pimpelfiske
utan varmt
kaffe.

3.

Som agnfisk är mört att föredra framför abborre.

4.

Några droppar T-sprit i hålet hjälper till att motverka isbildning.

5. Siktar man på att fånga lite större gäddor bör borren inte
		 understiga 20 centimeter.
6. Stor agnfisk ger ofta stora gäddor. Det är i alla fall vår erfa		 renhet. Men större betesfisk kräver större krokar.
7. När det är vår ska man kanske söka sig utanför lekplatserna
		 där det är lite djupare.
8. Hittar man ett sådan lekplats på cirka fem meters djup kan
		 man ha agnet en-två meter under isen. Under höst och vinter
		 fiskar man närmare botten.
9. Fiskar man när det är kallt och ska återutsätta gäddorna bör
		 man kroka av i hålet. Kylan skadar annars slemskikt och 		
		 ögon.
10.

Är du ute tidigt ökar chansen. Gäddan har huggperioder 		
		 och fisket är ofta bäst under tidig morgon och sedan kom		 mer perioderna lite då och då.

Sven-Olov Larssons
devis är: ”stort agn, stora
gäddor”. Här fick abborre
duga – i brist på mört.

– En rätt fin gädda, eller hur. Vi har

fått större men det här är ändå helt okej.
Är man ute efter riktigt stor gädda är
det här en bra tid. En stor gädda kan
vara upp till två kilo tyngre så här innan
leken, säger han.
Efter ett par minuter i solgasset får
fisken återvända samma väg som den
drogs upp.
– Det är inte bara tillgången på mat
som avgör hur stor gäddan blir utan det
är också genetiskt betingat. Tar man upp
de största fiskarna försämras också förutsättningen att få riktigt stora gäddor
i framtiden, säger Sven-Olov.
Beviset att de riktigt stora gäddorna
verkligen trafikerar viken skulle komma
tjugo minuter senare.
Men det var inte gammelgäddan själv
som svalde mörten. I stället drogs en
gädda på cirka ett och ett halvt kilo upp.
I ena sidan hade den tydliga spår efter
ett bitmärke.

Vårisen var fortfarande 60 centimeter tjock och
ytan så hård att det hade gått att köra bil där. I väntan på
storgäddan var det sedvanligt pimpelfiske som gällde (där
målet var att få upp mer fisk att agna med).

– Det är någon som har velat ha den
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”Efter en halvtimmes pimplande hade man

fått så mycket agnfisk att man till sist riggat upp samtliga spön”

▲

här till middag, säger Robin och synar
såret som hunnit läka.
Sedan gjordes ytterligare en märklig
upptäckt. I ena mungipan satt en metkrok och kvar satt också masken.
– Här är det nån pimplare som blivit
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I s f i s k e e f t e r g ä d da

Äntligen högg en gädda. Robin Utbys cirka 3
kilo tunga gädda fick känna på solgasset i två-tre
minuter innan den släpptes tillbaka.

▼
▼

Dramatiken och jakten på gammelgäddan
följdes också av Bo och Gretel Lindroth som
passerade i sin gyrokopter.

överraskad. Det här måste ha hänt rätt
nyligen eftersom masken sitter kvar, säger
Sven-Olov.
Sett ur gäddans synvinkel kan man nog
säga att det var tur i oturen att den råkade
svälja betet den här lördagen.
När de två trekrokarna avlägsnats plocka-

des även den gamla metkroken bort och
sedan fick den, precis som trekilosgäddan, återvända ned i hålet – utan järn i
käften.
De två isfiskarna bjuder också de
andra som sökt sig ut på isen på show.
När det hugger blir det ofta en rejäl
språngmarsch och det är alltid lika
spännande att se vad det är som
kommer upp ur hålet.
Isfiske efter gädda är relativt
nytt i norra Sverige. Åtminstone
på det sätt som Sven-Olov och
Robin fiskar. Lite märkligt kan
tyckas eftersom det är en plats där
det verkligen är ett klimat som gör
det möjligt att bedriva ett sådant
fiske.
– Det här är vanligare söderut.
Men flera fiskare har kommit fram
och varit nyfikna på vad det är vi
håller på med. Och jag brukar förklara och det ser ofta ut som att
nyfikenheten växer.
Varför gäddfiske?

– Det finns en magi kring gäddan
just för att den kan bli så stor. Jag är
uppvuxen med en pappa som fiskade
en hel del gädda och intresset har
följt med. Även om gäddan är lojare
nu när det är kallt i vattnet, så bjuder den på riktigt fin kamp och letar
man efter stor gädda är det här ett
både spännande och effektivt sätt. u
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