Gäddfiskeskolan

av Berra Mårdh och Anders Krus
Anders Krus med stor januarigädda.

• Läs statistik
– vissa gäddstammar är större än andra!

Det har visat sig att perfekta gäddförutsättningar
inte alltid räcker. Det tycks som att vissa stammar av
gädda i vissa områden blir större än på andra ställen.
Vissa sjöar och skärgårdsområden har helt enkelt inte
potential för riktigt grova gäddor. Fiska där de stora
finns.

• Lokalisera gäddans lekområden
– utan bra lekvikar ingen stor gädda!

En förutsättning till ett bra gäddfiske är att det faktiskt
finns gädda i området. Leta efter stora gynnsamma
lekområden som kan generera den grund av gädda
som krävs. Lekområdet är magneten fisken alltid
återvänder till varje år. Utgå sedan från årstiden just
denna dag och försök förutse hur fisken rört sig från
lekområdet.

• Lär dig när på året ett område levererar
– välj det område som är hett just nu!

Många tycker att gädda är enkelt – kanske lite för enkelt
och därmed tråkigt. Och visst är det enkelt att få lite gädda
här och var. Men – att varje gång leverera mängd oavsett
väder och årstid, och att ofta hitta de riktigt stora – det är
svårt. Många spenderar ett helt fiskeliv utan att komma
nära en gädda över 10 kilo.

Alla gäddlokaler dör av under delar av året, såsom
runt leken och under slutet av sommaren. Men – detta
sker olika för olika delar av skärgården och mellan
sjöarna. Förlägg ditt fiske dit där du vet att det är
hugg.

• Lokalisera gäddans naturliga
skydd – växter, grumligt vatten
och stenar!

Stor gädda vill inte stå utsatt – utan
söker skydd. Bra skydd för stor gädda är vass, men också gräs och lagom
grummelfärgat vatten. Stora stenar
och klippor fungerar som gömställen liksom tångflader och natebälten.
Även pelagiskt vatten fungerar ibland
som skydd. Hittar du gömställena där
du fiskar så hittar du gäddan.

• Fiska i lovart – tänk på hur det
blåst de senaste dagarna!
Ofta, men inte alltid, hittar man gäddan i lovart eller i anslutning till lovart. Men om vinden ändrat riktning
tar det tid innan gäddan samlas igen.
Tänk då ’gammal vind’. Hur har det
blåst senaste veckorna – och hur har
vinden vridit? Vet du hur vädret skiftat så vet du vart gäddan sökt sig.

• Våga vara först med nya
beten – stor gädda lär sig känna
igen sånt den sett förut!
En stor gädda är gammal och har
sett en del i sina dagar – och kanske
dessutom varit uppe och vänt några
gånger. Många kända gäddvatten
fiskas ju hårt. Att då presentera något
som de stora gäddorna inte sett förut
kan vara skillnaden mellan succé och
fiasko. Att ett bete varit bra tidigare
år räcker inte alltid. Variera och hitta
dina favoriter.

• Fiska långsamt
– stor gädda skyndar inte efter
ett snabbt byte!

Ofta, men såklart inte alltid, föredrar
storgäddan ett långsamt bete framför ett ettrigt och snabbt. Inte sällan inträffar dessutom årets hetaste
fiske under den kallare delen av året.
Anpassa betets hastighet efter vattentemperaturen och hur snabb den
växelvarma gäddan är för dagen.

Peter Berggren med fin jerkgädda
tagen på Pike Attack wobbler.

• Fiska mycket – det går inte att
tänka upp fisken!
Noggrann förberedelse är viktigt
– men inget slår trots allt tid på vattnet. Visst går det att gissa vart fisken
rört sig, men det är inte förrän du är
där och nöter som det visar sig om
du haft rätt. Det är tiden ditt bete är i
vattnet som räknas.

• Låt dina vatten vila
– fiska ekologiskt!

• Tro på det du gör
Om du hittat en vik som levererar
– självförtroende ger framgång! – fiska inte sönder den. Många fiskare
Börja inte misströsta om det går trögt
eller om kompisarna får fisk och inte
du. Under trögt fiske och du hänger
med huvudet – gå tillbaka till basic
och kör ditt favoritbete som du tror på.
När självförtroendet kommer tillbaka
kan du börja experimentera igen.

• Lägg till ett nytt ställe
varje tur – utöka din
fiskekarta succesivt!

Prov på bra gäddwobbler som rekommenderas av
oss på Berras.

Hur ska man då gå tillväga för att hitta de stora? Envist
nötande tillsammans med mycket eftertanke! Givetvis ska
du ha rätt utrustning såsom grov lina, lång grov tafs och
ett spö som tillåter hård drillning så du inte drillar fisken
onödigt länge. Och givetvis ska du vara fokuserad och
beredd med mothugg.
Men det är sedan de små detaljerna som kommer fälla avgörandet. För att gång på gång fånga grov gädda gäller det
att maximera tiden ditt bete finns på plats där de stora går.
Här kommer några av de riktlinjer vi följer när vi är ute
efter riktigt stor gädda.

Berra Mårdh med sitt
personrekord från
Furusund 14,8 kg.

Man fastnar lätt i gamla
rutter och fiskar gärna på
ställen som en gång var
bra – trots att de kanske
inte levererat nämnvärt på
åratal. Utöka din fiskekarta
och lägg till minst en ny
plats per tur. Då ökar dina
kunskaper och du har fler
alternativ att åka till då vinden har
vänt. Vad finns där borta på andra
sidan udden?

(och fiskeguider för den delen) stannar i de vikar som är bra och fiskar i
dagar och kanske veckor i sträck tills
viken helt slutar att leverera. Att göra
så skadar viken för lång tid framöver.
Sprid dina fiskedagar och låt favoritvikarna vila ibland - det lönar sig i
längden.

• Analysera dina fiskepass – vad
gick bra och vad gick dåligt!

Försök analysera dina fiskepass
– både de dåliga och de bra. Varför
fanns det fisk där just idag, och varför
var det fisktomt i vissa vikar under
rådande omständigheter etc. Försök
verbalisera dina slutsatser och hitta
samband. Då minimerar du att du
fiskar oeffektivt kommande turer.
Tight Lines!
Berra & Anders

