
På jakt etter ferdatorsken. 
 
Det  fine været og forventning om gytetorsken trakk 15 deltakere på klubbtur en tidlig morgen 
denne fine søndagen i februar. I den senere tid har det vært fullt av båter i Byfjorden. Jeg har 
selv vært blant dem, men ikke fått noe særlig. Noen har likevel fått en og annen slenger, og 
rykter om fisk på mellom 10 og 18 kg levner håp. 
 
Det har vært is i Dusavika i flere uker nå. Det var derfor stor spenning om vi kunne komme 
oss ut. Vi lot et stå til og brøytet oss ut. Girspaken min var frosset fast og jeg dro til for å få 
den løs, noe som resulterte i at den røyk mellom inne og utestyringen (hekkan), men 
sjødyktige var vi likevel da den virket ute. Vi valgte å starte innerst i Byfjorden. Klokka var 
halv ni. På vei innover så jeg isflak og issørpe stort sett hele veien. Det har jeg aldri sett før. 
Ekstremt. Utenfor Polar har jeg en plass som jeg har fått godt med fisk tidligere år, men det 
var dødt. Neste stopp Ullsnesgrunnen. Også en bra plass om fisken er der. Et godt napp var 
alt. Det var noe å se på loddet men det forsvant fortere enn f. Nest forsøk var «50 meteren». 
Niks der også. Så krysset vi utover alle kjente plasser. Ingen resultater. Til og med bakken ved 
Mekjarvik var tom. Der står det nå alltid sei og vanligvis torsk. Nå sleid me:( 
 
Da fikk det bli Fjøløy neste. Her var i alle fall sei. Så kom da også opp et par torsk likevel. 
Det var et nydelig vær. Tilnærmet vindstille og blå himmel. Leif Helge tok den førstre 
torsken. Han og Øivind Eskeland var med på min båt. Det var nok sei, men torsken var bare 
såvidt på besøk. 
 
Vi prøvde Midtgrunnen på vei inn. Det var knapt nok sei her og ikke torsk. Masse båter å se 
innover som krysset rundt på leting etter fisk. Vi gav oss ved Mekjarvik og dro hjem igjen.  
 
Selv om ferdatorsken uteble, så var det en trivelig tur.  
 
Hilsen 
Øivind Andersen 
 





 











                                                 
Her et par fine 
visninger



 Fisken var der. 


