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En litt forsinket rapport, men ville ha den med på hjemmesiden for å minne oss på hvor gøy det var å isfiske. 
Det var en lørdags morning i ca 8 tiden og været var upåklagelig, null vind  men litt småkaldt. Ikke noe som kunne 
holdes ute med godt tøy. Skulle møte en fiskekompis litt senere da han hadde hatt en runde på karusellen dagen 
før. 
Isen lå som et speil og klar til å bli gjort om til en ost (sveitzer). Alt utstyr var på plass, 2 aktive stenger, en reserve, 
alt av fiskekroker og tilbehør , stangholdere, nappvarseler , kniv, kjelke, agn, stol (ble knapt brukt) og god tro. 

 
 
Tenkte at jeg skulle pynte på antall kloskater jeg har fått (1) og startet på kjent plass etter dem. Borret først hul til 
skater og så et for å få småhvitting og sypike til agn.  
 

Sypike 
 
 
De holder mye lenger på bunn etter skater enn makrell og er likså godt. Småhai og slimål tar seg av makrellen på 
sekunder. 
Det gikk under halvtimen så var første KLO oppe og 10  min etter kom nummer 2. Fornøyd ! 
 



 Kloskate 
 

Kloskate 
 
Så i ½ elleve tiden dukket Karleif opp, klar for frisk luft og fiske. Vi borret oss utover på høyre side til vi fant 
goplassen. Her var det arter i alle fasonger og størrelse , men på hele turen fikk vi begge sikkert mot 20-30 sypiker 
om ikke mere. Det var arter vi ikke regnet med som og dukket opp, som glassvar og steinbit.  



  
Glassvar 

 Steinbit 
 
Vi dro opp alle leppefiskene tror jeg. Gressgylt , grønngylt , både blåstaål og rødnebb(samme) , bergylt, bergnebb og flere 
fine brungylt. 



 Karleif med Blåstål(ukonsentret fotograf) 

 Berggylt 



 
Bergnebb                                                                                Rødnebb 

 
Brungylt                                                                                 Gressgylt 
 
 
 



Vi havnet oppi en ”stim” av lusuer og satt på hver krok bokstavelig talt 
 

  
 
 
Det skal være med i dette eventyret at mens vi sto og dronghalte på sypiker så var jeg ute etter stor brungylt. Hadde fått en 
liten sypike( 50 g) på men kjente napp fra brungylt rett etter så jeg lot den være på. Like etter så kjente jeg bare at all vekt 
ble løftet opp så SMALT det. Stang for nedover og ned i hullet og rundt iskanten før jeg klarte å løse brems. 
Denne fisk bare føk avgårde med massiv kraft. Her var det kun sluringen på snella som holdt meg i gamet. Karleif kom 
springende med boret. Jeg hadde satt på knarren for showet sin del og den peip bra. Begge var ganske enig om at her 
måtte større hull til om det noen gang kom opp. 
  
Eg ropte ganske tidlig: ” Eg e føkkd , 0,4mm sene og str 12 sabiki krok” ” Eg e føkkd”.  Den stoppet litt opp og jeg prøvde å 
dra litt, så smalt den avgårde igjen og snøret ut i en fei. 
 
MEN så skjedde det som måtte skje, den gikk av. Lett psykotisk latter blandet med smågloser, men visste jo utfallet 99% 
sikkert. Da takkelet kom opp fikk vi se noe kult. Sypika var skikkelig flekka i stykker av store enkelt tenner. 
 
Jeg føyk som en vind etter et kraftigere takkel , ha ha, 2/0 krok og 0,5mm sene , men forberedt og brems på rett sted. 
2 sypiker på og ned. Tok kort tid så var den der igjen, men kun i 10-20 sek så var den av og en av sypikene var maltraktert 
igjen. Så fant jeg reservestang som var kraftigere , 0,7mm og 3 eller 4/0. Satt den fast og stasjonert rett ved der jeg hadde 
den på, men desverre, ingenting mere.  
 Hadde halve sypiker på den lille stanga i same hull og fikk en fin torsk på rett over 3 kg og trodde med en gang det var 
samme fisk igjen.  Vi konkluderete med stor lysing eller kveite. 
 
Dette var en fjord jeg fra før trodde kun hadde småhai og en torsk i ny og ne, temmelig dø , men alt i alt fant vi ut at fisker 
vi har sett og fått blandt oss 4-5 som var mye på isfiske ble det hele 45 arter. Det er bra. Tror vi fikk i alt 24 arter bare på 
isfiske. 

1 Berggylt 

2 (Bergkutling) 

3 Bergnebb 

Sjekk den store sypiken 



4 Blåstål/Rødnebb 

5 (Brisling) 

6 Brungylt 

7 (Dvergulke) 

8 Gapeflyndre 

9 Glasssvar 

10 Gressgylt 

11 (Grønngylt) 

12 Hvitting 

13 Hyse 

14 Hågjel 

15 (Kantnål)  

16 Kloskate 

17 Knurr 

18 (Laks) 

19 Lusuer 

20 Lyr 

21 (Lysprikkfisk) 

22 Makrell 

23 Pigghå 

24 (Piggvar) 

25 (Rognkjeks) 

26 (Rødknurr) 

27 (Sandflyndre) 

28 (Sandkutling) 

29 (Sei) 

30 (Sild) 

31 (Sjøørret) 

32 (Skrubbe) 

33 Steinbit 

34 Strømsild 

35 Svarthå 

36 (Svartkutling) 

37 Sypike 

38 (Tangkutling) 

39 (Tangsprell) 

40 (Tangstikling) 

41 Torsk 

42 (Trepigga Stingsild) 

43 (Ulke) 

44 Øyepål 

45 (Ål) 
 I gult- tatt på isfiske , i grønt - tatt i håv , resten på annet fiske fra båt eller fra land og tenk her er ikke brosme og lange 
med. 
 
Noe flere bilder fra denne knallkjekke fjorden.  
Andre arter som vi fikk var pigghå, svarthå, hågjel, lyr, torsk, hys , knurr, makrell  og gapeflyndrer (de var fra turen etter) 
 



 

Hilsen Flørø`en 
 

  
Lyr                                                               Hyse



Pigghå bonanza  





          
Knurr                                                                           Knurr og gapeflyndrer 
 

 Kult trippel 



        
Fin gadus morhua  


