
Janne med stor torsk, 28 kg+.

Peder med 
nyfångad storsej.

Havsfiske
Av Berra Mårdh

Det nya moderna havsfisket har förändrat metoder och fångster positivt. Förr pilkade 
man med metodiska ryck upp och ned tills det högg och bottenmetade med tjocka 
nylon linor. Nu för tiden fiskar man med flätlinor 0,25–0,35 och en tafs på 1 meter med 
1,0 m.m. nylonlina och en räkneverksrulle. Spöet är det minst viktiga men bör vara ca 
6 fot och 20–30 lbs.

Jag har varit i Norge till och från de senaste 
25 åren och den mest effektiva metoden och 
även den roligaste är så kallad ”Tokvevning” 
av en stor jigg 200–400 gram. Man släpper 
ner den till botten och sen vevar man allt vad 
man kan (du kan aldrig veva för fort), fisken 
hinner ALLTID hugga. Denna metod är helt 
överlägsen på Torsk, Sej, och Hälleflundra.

Räkneverksrullen är viktig för att ha 100% 
koll på vad du gör. Du vet då exakt hur 
mycket lina du har ute. Du kan kolla på eko-

lodet var fisken är. Om dom är på 
25 meter och det är 40 meter djupt 
ser du på räkneverksrullen var 
du skall stoppa nedsläppet. Om 
det grundar upp på ekolodet kan 
du med räkneverksrullen se hur 
mycket lina som är ute och reg-
lera det så du slipper bottennapp. 
Jag kan inte fiska i Nordnorge 

utan räkneverksrulle. Den är helt 
överlägsen.

För att återgå till ”Tokvevningen”, 
Fisken tror att det är en flyende 
betesfisk och klipper den direkt 
utan att tänka. Huggen är våld-
samma och superhäftiga, de följs 
oftast av en rusning (rullskrik) 
som är bland det häftigaste man 
kan uppleva.

Det har visat sig att Hälleflun-
drorna älskar denna metod, men 
då man går in för ”Hälle” släp-
per man ner jiggen (lite gulp på 

Röstflundra 20,4 kg.

kroken hjälper till) till botten och 
tokvevar 10–15 meter, sen kan 
man stanna och släppa ner igen. 
Min största Hälleflundra med 
denna metod vägde 53,2 kg.

En annan metod som är super-
häftig är att bottenmeta med små 
sej 2–4 hg. Man tar upp dom i 
hamn och har dom i en balja med 
syrepump. När man kommer ut 
på djupet sätter man en cirkelkrok 
10/0–12/0 i gommen på sejen och 
släpper ner bottenmetet på djupet. 
Detta är en spännande metod som 
brukar ge jättestora fiskar och 
otroliga hugg. Mina favoritplatser 
i Norge är Röst Väröy och Söröya. 
Om du vill ha ditt livs fiskeäven-
tyr – åk ingen annanstans. 

Tight Lines 
Berra  

Berra med hälleflundra från Röst 53,2 kg.

Räkneverksrulle ett måste, Daiwa  SG 47LC

Stormjigg med Gulpmask 
– Keskitalos favorit!

Ivar med hälleflundra.


