ADVERTORIAL

De Gjövik regio
snoek en forel
Noorwegen is als vakantieland behoorlijk aan het winnen op het gebied
van populariteit, ook voor sportvissers. Geen wonder met misschien wel het
ruigste landschap in Europa en voor de kust de rijkste visgronden van Europa.
Momenten dat je fishfinder volledig gevuld zijn met vis zijn zeker niet zeldzaam.
Het zoete water lijkt nog wat minder bekend, maar dat gaat veranderen!
oor wat betreft het vissen op het zoete water
in Noorwegen lijkt er nog
aan bekendheid gewonnen te
kunnen worden. Snoekvissers
uit de Lage Landen zijn toch
meer geneigd het Zweedse op te
zoeken. Toch is er een kentering

inclusief Hadeland en Ringerike,
respectievelijk ten noorden en
oosten van de hoofdstad Oslo.
De Noren zelf noemen dit ook
wel ‘het land van de grote meren’ en het is ook populair bij hen
zelf. Opvallend is het feit dat hier
het toerisme al een redelijk toevlucht heeft genomen met talloze
accom-

en beginnen wij vissers ook in
te zien dat Noorwegen een uitermate geschikt snoekland is.
Wat te denken van de maar liefst
450.000 meren. Ja echt, dat
zijn er meer dan in Zweden en
Finland. Meer en meer vissers uit
binnen- en buitenland mikken nu
op de Noorse snoek en salmoniden (forel en zalm).
Een goed voorbeeld van het
bovenstaande is de Gjövik regio,

modaties als cabins, hostels,
hotels met de mogelijkheid om
een visboot te huren. En ja, er
wordt al behoorlijk op de vakantie-sportvisser gemikt. Met name
de snoek is hier zeer goed vertegenwoordigd met grote baars,
forel, zalm en vlagzalm als welkome bonusvangsten. Visvergunningen zijn er relatief goedkoop
met €12,- tot €15,- voor een hele
week vissen. Mooier nog, op de
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grote meren Mjösa, Tyrifjorden
en Randsfjorden heb je helemaal
geen vergunning nodig en kun je
dus gratis je ding doen!
Informatie over het vissen, de accomodaties en botenverhuur vind
je op www.gjovik.com. Hier nog
enkele aanraders: Mjösa/Totenvika: Evjua Captain’s Recidence.
http://www.evjua.no; Randsf-

jorden:
Lyngstrand
Camping Cabins.
http://www.lyngstrand.
no/; Tyrifjorden/Steinsfjorden: Utvika Camping Cabins. http://www.utvika.no;
Kröderen: Bjertnes Farmhouse.
http://bjertnes.com

HOTSPOTS
Laten we nog even stil staan bij
het snoeken. De meest effectieve
vistechnieken zijn jerken, jiggen
met grote softbaits en last but
not least trollen. In de meeste gevallen zul je de
meeste snoeken aantreffen op de randen van
taluds en dan liefst dieptes
van 2 tot 5 meter, grenzend aan

nog dieper water. Heb je op de
rand van het talud te maken met
ook nog eens waterplanten, houd
dan je hengel goed vast, want dit
zijn ware hotspots. Iets minder
effectief is hier het vissen met
vliegenhengel en streamer. Het
kost wat meer doorzettingsvermogen. Toch is het meer dan de
moeite waard; de aanbeet en dril
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zijn onvergetelijk. Heb je zelf de
beschikking over een makkelijk
demonteerbare fishfinder, neem
hem voor de zekerheid mee. Niet
alle huurboten zijn uitgerust met
de modernste elektronica.
Behalve snoek maak je
opalle grote meren

ook nog grote kans op enorme
ferox forel, oftewel uit de kluiten
gewassen forel, die vanaf een
bepaald formaat op louter vis
is gaan jagen. Denk hierbij aan
exemplaren van 6 kilo en –geloof
het of niet- elk jaar weer
worden er vissen
van over de 10
kilo gevangen!
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VLIEGVISSEN
Ook de rivieren in deze regio
zijn uiterst interessant voor ons
sportvissers en herbergen goede
bestanden aan bruine forel en
vlagzalm. Het mag voor zich spreken dat dit erg populaire wateren
zijn voor vliegvissers vanuit de
hele wereld. Toch kun je ze ook
prima vangen aan kleine spinners,
lepels en niet te vergeten kleine
plugjes en twitchbaits. Een echte
aanrader om te verblijven, wil je je
hier op toeleggen, is Sveastranda
Camping te Stokke Nedre, Quality Strand Hotel of Gjövik Youth
Hostel. Vanuit hier heb je dan
met een huurauto

makkelijk toegang tot de rivieren
Hunnselva, Stokkelva en Lenaelva. Een van de beste opties voor
bruine forel is de riveir Randselva.
In het naburige Thorbjörnsrud zul
je talloze verblijfopties aantreffen.
We sluiten af met de werkelijk
talloze kleinere pittoreske meren,
tjokvol met baars en forel. Wat te
denken van de cabin Selmerhytta
met een heel meer voor jou alleen?! Het Sillongen Toten Hotel is
een vergelijkbare optie.
Voor meer info ga naar www.gjovik.com of Facebook> Fiskelykke.
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