FISKE ETTER
MJØSØRRETEN
Om en mild vind kruser lett over vannoverflaten
og det er lett yr i lufta, mens vanntemperaturen
er på vei opp, kan fisket være eventyrlig. Særlig
i timen etter sola har gått ned og i tiden mens
en ny dag gryr.
Morgenstund på Mjøsa om våren er både
vakkert og for meg en magisk tid for fiske. Det
gjelder å ha troen og holde ut til da, understreker vår kjentmann.
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Bare en uke etter vi fulgte Kristian opplevde
han jackpot under Mjøsa ørretfestival som ble
arrangert siste helga i mai. Konkurransen går
over ett døgn og samler hvert år mellom 150 og
200 båter. Resultatet etter åtte timers fiske ble
13 fisker, hvorav åtte over minstemålet på 50
cm, noe som ga Kristian 2. plass.

Mai og Juni– de store månedene
For mjøsfisker Kristian Viberg, fra Gjøvik, er
mai og juni de store månedene i året, mens
fiske definitivt biter hele sesongen, helt til 1.
september. De mest iherdige Mjøsfiskerne
trosser gjerne også høstkulda, og fisker etter
gytinga fra 2.oktober og ut året.
En form for unntakstilstand oppstår da blant de
aller ivrigste mjøsfiskerne. Døgnet snus på
hodet, for det er særlig sen kveld og tidlig
morgen at vårfisket er best. Etter noen netter
merkes hardkjøret, men slik skal det også
være, fastslår Kristian. Ørreten i Mjøsa kan
fiskes hele sesongen, frem til midt i september
Er våren sen og vannet i Mjøsa kaldt, vil det
være lurt å spare kreftene frem mot midten av
mai måned, tipser Kristian, som har fisket mjøsørret i snart 20 år.
«Har du troa?», spør vi Kristian. «Ja, jeg må
alltid ha det, og det finnes ikke ett riktig fiskevær; det gjelder å være utpå. Men det er klart
jeg og andre har mest tro når den første varmen har kommet og vanntemperaturen er stigende.
Når temperaturen nærmer seg 8 C0 pleier
fisket være særlig bra. Skiftninger i lufttrykk,
temperatur, vindretning og endringer i strømmer, som påvirker beitefiskens oppførsel, er
nok det viktigste», mener gjøvikenseren.
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Gode fiskeplasser
Skal du prøve deg etter mjøsørreten utenfor
Gjøvik råder Kristian til å prøve området på
motsatt side for byen.
Kjente fiskeplasser her er - fra sør mot nord:
- Sterud
- Kise
- Kongsrudskjæra (”Skjæra”)
- Smedstua
- Mengshol
- Tangnes
Å fiske helt oppunder land under vårfisket kan
være meget smart, men glem ikke at fiske
midtfjords også kan være bra! Uansett handler
det om å være tilstede der og da; å treffe fisken
når den er på jakt.

20 fiskearter
Ekkoloddet om bord i trollingbåten viser bra
med fisk, fra overflaten og ned til 40 meter.
”Skyene” på skjermen kan være sik, abbor,
krøkle, lågåsild, mens buene kan være ørret,
grov abbor, sik eller gjedde.
Naturlig agn (krøkle) har her som i Vänern de
siste årene fått økt popularitet.
Utstyret
Kristian startet som mjøsfisker med en robåt i
tre, en såkalt mjøsbåt. i dag har han en fullt
rigget trollingbåt på 21 fot med ekkolodd,
trollingstenger, gps, autopilot, radio, radar,
planerborad og elektriske dyprigger.
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Trollingutstyret er ikke avgjørende for å få fisk.
Vanlige litt grove stenger og ei snelle med
plass til 200 m 0,40 mm sene, fisket ifra ripa på
en mindre båt fungerer fint. Flere av de lokale
fiskerne bruker for øvrig småbåt under sitt fiske.
Blant Mjøsas 20 påviste fiskearter er det først
og fremst krøkle, sik og lågåsild, og noe laue
og mort som hører til mjøsørretens viktigste
byttefisker. Krøkle (Osmerus eperlanus) er
selve livretten. Og det er den fiskerne om våren
prøver å imitere med devonsluker, wobblere,
skjesluker og Tomic´er.
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Vår kjentmann, bruker følgende wobblere/sluker – alle på omkring 10 cm lengder:
Fra venstre: Tasmanian Devil, Tomic, Bomber, Rappala og Lappia. Strike Pro og Apex er også gode
valg.
Farger/valører/mønstre kan variere fra nøytrale varianter med llte mønster, til cyberspace-farger og
kraftige mønstre og kontraster. Det gjelder å teste litt av hvert!
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Våren - overflatefiske
Under vårfisket presenterer Kristian Viberg
agnene like under overflaten, 20-30meter bak
båten. Agnene er i ”krøklelengde” det vil si
rundt 10 cm. Når overflatevannet stiger til 6 C0
starter krøkleleken under vannspeilet. Krøklen
kommer også opp om natten for å beite
plankton. Mjøsørreten har på samme tid
kommet opp fra de dypere vannlagene. Og nå,
etter en nærmest dvaleliknende tilstand om vinteren, er den sulten!

vektgrensen på seks kilo. Uttrykket "punding"
stammer fra den gamle måleenheten bismerpund: 1 bismerpund = 5,9808 kg. Ørreten på
15,3 kg, tatt utenfor Hamar november 1981, er
fortsatt norgesrekord for ørret.

Sommer og høst pleier fiske rundt 10-20 meter
å være bra om dagen. Men ikke glem å prøve
overflatefiske også da. Når sommeren er på det
lyseste regnes overflatefiske som best fra midnatt og tre-fire timer utover.
Den magiske pundingen
Den blå timen er over. Båtene rundt oss bare
aner vi. Ved midnatt trekker en ilter snelleknarr
oss inn i en annen tilstand. Fisken går hardt ut,
tverrvender før den gjør et nytt, hardt utfall før
stanga retter seg…
Vil du prøve deg som dreggefisker, må du være
villig til å bruke tid! Mye av fisken over minstemålet veier 1,2 til 2 kg. 3 kg ikke er uvanlig. Får
du en på 5 kg har du all grunn til å løfte fiskehatten! ”Du er ingen ordentlig mjøsfisker før du
har fått en punding” sier et gammelt ordtak.
Dette er storørreten som har brutt den magiske
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Bildet viser Johnny Nohr fra Ringsaker, med
ørret tatt under NM i trolling, 2012.
Gjøvik er hvert år vertskapsby for den populære
konkurransen. Fisken veide 8 kg. Agn: Tomic.

Høstfiske ved Mjøssundet
Artikkelforfatteren opplevde en dag i november
et utrolig bra fiske ved overflaten. Alle de åtte
(den tyngste veide 3,2 kg) over minstemålet (50
cm) ble tatt med høytgående wobblere ved
Mjøssundet.
Tiden frem mot jul kan være bra. Fisket kan da
like gjerne være bra midt på dagen som
morgen og kveld. Mange mjøsfiskere velger å
fiske to agn ved overflaten og to dypere, gjerne
fra 6 meter ned til 15 meter, men av og til må
det fiskes dypere. Og en viktig ting til slutt: Kjører du tomt et par ganger, er ikke det nødvendigvis din feil. Selv garvete mjøsfiskere gjør det!
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Devonsluken
Enhver mjøsfisker har hørt om devonsluken,
eller devonspinneren som den også kalles. Den
har sitt opphav fra Devonshire,sørvest-England.
I mer enn 100 år har den fanget fisk i Mjøsa.
Devonsluken viser seg stadig som en storørretfanger, og den kan rett og slett ikke utelukkes
fra slukskrinet! Sluken dreier rundt sin egen akse på grunn av to skråttstilte ”ører” foran. Den er
ustyrt med kraftig kroktakkel, som løsner fra sluken når fisken tar. Dette sammen gjør at fisken
sitter veldig godt.
Rundt hele Mjøsa fantes det tidligere flere lokale
produsenter, som alle hadde utviklet sin variant
sluken. Noen finnes fortsatt. I Østre Toten var
det tidligere produksjon i stor stil. Lepro As
selger fortsatt sin Toten-devon:
www.leproas.no og tlf. 611 66 900.
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Krøkle – Mjøsas lodde
Krøkle (Osmerus eperlanus) er en av mjøsørretens viktigste byttefisker og en nøkkelart i fiskesamfunnet i Mjøsa.Den tilhører loddefamilien og
er nært beslektet med laksefamilien, noe vi ser
ved at den har fettfinne.
Krøklen er langstrakt og munnen er stor og med
kraftige tenner. På dagtid holder fiskene
sammen i lange, båndformede stimer på 10-20
meters dyp, mens stimene oppløses mot kvelden for næringssøk.
Føden er planktonalger, krepsdyr og fisk - dette
varierer gjennom livsløpet. Krøkla er i Mjøsa
meget tallrik, passe stor og et lettfanget bytte for
ørret, gjedde og abbor og periodevis også lake.
Leken foregår etter isløsingen i mai ved
innsjøens langgrunne strender og i elveos. Det
kan da være svart av krøkle like inn til land.
Mange fisker dør etter gytingen. Lukta er
karakteristisk og minner om agurk. Man vet at
krøklen i Mjøsa opptrer med uregelmessige
bestandssvingninger. Når bestanden er mindre
kompenserer mjøsørreten dette ved å spise lågåsild og sik, som det også finnes gode bestander av i Mjøsa.
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Minstemål
Minstemålet for mjøsørreten er 50 cm. I all hovedsak ligger vektene mellom 1,3 og drøyt 2 kg, men
fisk på 3-4 kg er ikke uvanlig. Disse to ble tatt under en av de mange dreggkonkurransene som hvert
år arrangeres rundt Mjøsa.
Minstemål:
All ørret mindre enn 50 cm skal, levende eller død, settes ut igjen.
Vannstander:
Lågen, Mjøsa, Vorma, se ” vannstander/vannføringer” på www.glb.no
Husk!:
Her som i resten av Mjøsa: Høyre vikeplikt, fire sluker per båt og påbud om bruk av lanterne og
redningsvest/flyteplagg til alle om bord...

Overnatting og båtutleie i Gjøvik-regionen
Besøk www.gjovik.com/fiske og få greie på nesten
alt du trenger for å planlegge årets fiskeopplevelse!
Har du spørsmål om ”hva det enn måtte være”?
Kontakt oss gjerne på:
E-post: info@gjovik.com
Eller TLF: 611 46 710
Tekst og foto:
Morten B. Stensaker

