GÄDDOR
40
över
100
pelagiska
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Andreas Granlund, Martin Wasberg
& Jonas Norrmén

...på tre dagar!
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Stugan var bokad, fiskeprylarna
nedpackade och ledigheten från jobbet
fixad. Fisket skulle äga rum i en sjö där
vi fiskat tidigare med gott resultat. Sjön
är både djup och klar – perfekt för det
pelagiska fisket där siktet var inställt på
efterleksgädda.
Med på denna resa var även Manuel
Fyrestam och Martin Wasberg från
Haninge söder om Stockholm som båda
är inbitna gäddfiskare. Den fiskemetod som skulle användas var inte något
som de använt mycket i hemmavattnen,
där fisket efter efterleksgädda ofta sker
grunt.
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Redan vid ankomsten fick vi höra
att det kommit upp stor fisk under de
senaste dagarna, vilket höjde de redan
höga förväntningarna ytterligare några
snäpp.
Den planerade metoden visade sig
tidigt leverera mycket och stor fisk och
efter ett par timmars fiske hade den
effektiviserats maximalt vad gällande
betes- och färgval samt modifiering.

Dag 1.

Sol och svag nordvästlig vind.
Temperaturen i vattnet varierade
från 13-16 grader.
Sjösättning skedde strax innan
klockan 05.30 där vi genast begav oss till
tidigare kända platser som levererat.
Martin och Manuel gjorde första
stoppet över kuperad botten där djupet
varierade från 5-15 meter.
Redan efter ett par kast krokade
Manuel sin första fisk för resan. En långsmal gädda mätt till 109cm som gav en
blygsam fajt. Efter snabb fotografering
fick fisken simma tillbaka, någon vikt

togs aldrig.
I vår båt fiskade Jag (Andreas), Jonas
Norrmen och Jonas 7-åriga son Adam .
Vi fiskade längs kanter under morgontimmarna eftersom vi såg hur gäddorna
jagade och tryckte upp betesfiskarna på
dessa ställen.
Vi höll våra shadjiggar på ungefär 2,5
meters djup och gäddorna steg med full
kraft för att ta dem.
Flera av fiskarna var metersfiskar i
bra kondition och dessa gav oss härliga
fighter med många och långa rusningar.
Innan solen värmt upp ytvattnet, passade vi på att nå gäddorna lite grundare. Vattnet var mindre strömmande än
vanligt och mängden partiklar i vattnet
klart högre. Det gjorde att ytvattnet
värmdes upp snabbare och gäddorna
sökte sig till djupare och svalare vatten.
NÅGOT ATT TÄNKA på vid pelagiskt
fiske är hur temperaturväxlingarna,
vindriktningar och vattenståndet varit
dagarna innan.
I detta fall var vattennivån låg och
strömmen svagare.
Detta gör att vinden har mer betydelse. Mer strömmande vatten är i regel
mer skonat från vinden än stilla vatten.
Månfasen är också en parameter vi
kollar innan fisket. Fullmåne brukar
vara sämre. Däremot före och efter fullmåne är fisket ofta bättre.
Ett bra tips är att fiska ofta och med
beten man verkligen tror på. Att välja ut
färre beten som funkar i olika förhållanden och att man lär sig fiska dessa beten
bra. Det är bättre än att ha massor med
beten som man fiskar halvbra med.
FÖR ATT FÅ en bred erfarenhet så kan
det vara bra att fiska i olika typer av

överbord.
vatten med olika typer av topografier,
Fisken gör flera tunga rusningar och
växtlighet, strömmar, djup, temperatur ,
är nära att knäcka spöt mot båtkanten.
årstider mm. Men skynda långsamt, det
Spöt klarar med bravur den brutala
är tiden med draget i vattnet som fångar
behandlingen och gäddan kan till sist
fisk ihop med noggrann planering.
håvas efter flera minuters kamp.
Under dagen bytte vi taktik och sökte
Pappa Jonas stolthet över Adams fanoss ut på djupare vatten runt 20 meter.
Mycket betesfisk hade samlats där och tastiska fiskar går inte att ta miste och
vi fiskade våra beten på olika djup för
det kändes underbart att få vara med
att hitta rätt och märkte ganska snart
och dela denna glädje.
att vi hade bäst utdelning på runt 3-4
Gäddan var 114cm och 8,8 kilo tung.
meter.
Plötsligt ropar Adam: Jag har fisk,
PÅ BARA NÅGRA få kast hade 7-årige
pappa!
Adam tagit tre nya PB:n och alla i
Adam fick verkligen kämpa för att
storleksföljd.
få in den starka fisken till
Hur ofta händer det?
Gäddan sätter Vi fortsätter fiska av detta
håven.
När vi en stund senare
fart mot betet område och efter några kast
vägde och mätte den, visade
får jag ett hårt hugg på ett
så vattnet litet utsprång bland klipdet sig att det var ett nytt PB
för honom då fisken vägde 6
stänker över porna. Även denna fisk är
kilo fördelat på 96cm.
stark och gör flertalet galna
ytan...
rusningar.
ADAM VAR JÄTTEGLAD
För att spara på fisken
och innan vi hann få undan måttbrädan
pressar jag den snabbt till håven.
mm, krokade han nästa fisk.
Vi väger den till 8,3 kilo och mätte den
Denna var ännu starkare och jag bad
till 109cm.
Jonas hålla i Adam då han vid flera tillI DEN ANDRA båten landas en del
fällen var på väg över båtkanten.
fiskar med jämna mellanrum, men inget
Adam drillade även denna fisk helt
stort.
själv och lyckan var total när fisken till
Både Martin och Manuel testar konslut hamnade i håven.
Vi var helt säkra på att denna var
stant nya beten och upptacklingar för
större än föregående och vid vägningen
att hitta rätt.
kunde vi konstatera att Adams nya PB
Manuel kör främst med beten från
var 103cm och 7,3kg.
Illex medan Martin testar sådant som
brukar leverera i hans hemmavatten.
JAG HINNER PRECIS plocka undan alla
Ganska snart kommer de fram till att
grejer efter vägningen och det hugger på Illexbetet Dexter Shad är betet som ger
nytt på Adams beten, efter två kast…
flest hugg och flest fiskar för dagen.
Vi ser hur gäddan satte fart mot betet
Med sin långsamt vaggande buk och
så vattnet stänker över ytan.
snabbviftande stjärt verkade den trigga
En riktigt stark fisk och återigen får
gäddorna till hugg på ett sätt som ingen
Jonas hålla i Adam så att han inte trillar av oss sett maken till tidigare.
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På bara sju kast tar sjuårige Adam hela tre nya pb:n!
Här är det första – en stark och stridbar gädda på 96
cm och 6 kilo. Se filmen om Adams bravader nedan!
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JAG , JONAS OCH ADAM fiskade på
grundkanter under seneftermiddagen
och kvällen där solen låg på.
Vattnet var varmare på dessa kanter
och många gäddor stod riktigt grunt i
den lätta vegetationen för att smälta sin
föda.
Dessa gäddor var riktigt runda om
buken och flera av dem var metersgäddor på 7-8kg.

KANTERNA FICK avsluta dagens fiske
och väl inne vid hamnen kunde vi summera ihop alla fiskar som fångats under
dagen. Om vi bara tittar på vår båt så
kunde vi vid dagens slut summera inte
mindre än 50 gäddor, varav 13 stycken
var över metern.
Våra toppfiskar var mellan 8,1 och 8,8
kilo. Manuel och Martin avslutade med
ca 20 gäddor i båten med topp på 109 cm

Dag 2.

Sol och svag nordvästlig vind.
Temperaturen i vattnet varierade från
14-17 grader under dagen.
Under förmidagen bestämde Manuel
och Martin sig för att testa lite egna
teorier. De skulle fiska av grundplatåer,
åsar och toppar i närheten av stora djup
på platser där inga andra båtar låg.

De tog även hänsyn till mängden
betesfisk och om de såg några fiskar
pelagiskt med hjälp av StructureScan.
Båda hade helt gått över till shallowriggade Dexter i storleken 250, alltså 25
cm Aktiv, jagande fisk var målet. En hel
del fisk kom upp under de närmsta två
timmarna efter sjösättning, men inga
större pjäser rapporterades (de flesta
med en vikt på mellan 4 och 6 kilo).

ÄVEN I VÅR båt kom det mest upp
mindre gäddor under morgontimmarna.
Vi passerade ett ställe där flertalet
stenar bildade en liten potta och i den
såg jag en hel del nervösa betesfiskar.
Shaden svingades ut över det heta
området och innan jag han ta första vevtaget ryckte det till ordentligt i mitt spö.
Fisken höll sig kvar, trots att mothugget blev sent. Den rusade ut över djupare vatten och dök några gånger under
båten innan den var redo för håvning.
Det var en vacker metergädda strax
under 8 kilo.
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EN STUND SENARE stod vi parkerade
utanför en grynna.
Redan vid första kastet missar jag ett
fint hugg och då jag inte tror att den
skulle hugga igen, kastar jag ett långt
kast förbi grynnan .
Jag visste att det fanns en del vegetation där och bara efter några snabba
vevtag tog det tvärstopp.
Fisken kändes tung, men följde snällt
med fram till båten.
Jag hinner få en skymt av den när den
vänder sig om och gör en första rusning.
En riktigt stor fisk, men hur stor?
EFTER NÅGRA rusningar satte jag
press på den med mitt Reservoir Dog
2,40 m och pressade den hårt mot håven.
Jonas är snabb med håven och innan
jag själv hinner se den, utbrister Jonas
att det garanterat är ett nytt PB för mig.
När jag böjer mig fram och får se det
stora huvudet började mina knän spela
maracas.
Det var en otroligt vacker gädda som
vi vägde och mätte till och 12,8 kg och
120,5 cm.
När fisken återgått till sitt rätta element måste jag sätta mig ner och ta

några djupa andetag - känslan av lycka
är helt underbar.
MARTIN OCH MANUEL har vid ungefär
samma tidpunkt lagt till utanför en djup
vik med pålandsvind.
Bottentopografin är mycket kuperad
och en hel del betesfisk syns i området.
Martin kastar sin shad mot vikens mitt.
När betet närmar sig båten hojtar
Martin till. ”Åå fy fan – vilket följe!”.
De konstaterar ganska snabbt att
en 10-plussare tagit följe, men tyvärr
hugger den aldrig utan simmar lugnt
under båten och vidare ner i djupet.
Nästa stopp gjordes utanför en grundtopp. Manuel dängde iväg sin Dexter
över toppen varpå det smäller till rejält
efter bara ett par vevtag. Efter en kort
fight där fisken sticker iväg med en
massa lina släpper fisken. Suck! Men det
är bara att ta nya tag...
BOTTEN ÄR VÄLDIGT kuperad och
fisket fortsätter i närliggande område.
En hel del fisk landas men inget stort.
Runt klockan 10 hugger en något bättre
fisk på Manuels jigg. Drillen var helt
galen och till en början betedde sig
fisken som en åttaplussare. Tyvärr
mäter den ”bara” 100 cm och efter ett
snabbt foto får fisken simma tillbaka.
Vår båt bestämmer sig för att fiska på
djupare vatten och redan efter några
kast krokar Jonas en fin fisk, en stark
gädda på dryga 8 kilo och 102 cm.
ÄVEN HÄR KOM spöt till sin rätt. Med
lång lina ute och shaden lite djupare så
höjer Jonas spöt och krokar – kontakt!
Toppen jobbar för att svikta precis sådär
man vill att det ska för att man både ska
kunna drilla stor gädda och styra betet
samtidigt som den nedre delen av spöt
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har en stark ryggrad som gör det lätt
att kasta tunga beten. Vi står kvar på
samma fläck och i nästa kast är det min
tur att få hugg.
Rätt snart är gäddan uppe vid ytan
och vältrar sig: En fin fisk. Den har en
enorm kondition och hoppar vid flera
tillfällen långt över vattenytan. En
härlig fight!
Denna drog vågen till 8,8 kilo fördelat
på 109 cm.

Mitt bete susar över några stenar
närmare strandkanten och när jag passerat dem gör jag ett kort vevstopp. Jag
hinner bara peta till veven igen innan
hugget kommer. PANG!
Fisken följer med snällt och både jag
och Jonas är säkra på att den är av de
mindre slaget.
Inte förrän jag lyfter den över båtkanten förstår vi hur stor den egentligen är,
9,1 kilo fördelat på 111 cm!

VI FORTSÄTTER ATT drifta över djupare vatten, men utan någon större
framgång. Under en tid vi uppfattar som
väldigt lång så är allt stilla och fisken
verkar vara som bortblåst.
När vi väl närmar oss land igen börjar
det dyka upp en del betesfisk på lodet.

SEDAN FÖLJER EN period då vi har
ett intensivt fiske med många gäddor i
båten och där många av dessa är fiskar
är runt metern. Plötsligt är sjön full av
huggvilliga gäddor. Igen!
Jonas låter shaden dala ner till 3
meter och tar sen hem den oregelbundet.

10

Jag känner ett pet men den vill inte riktigt fastna. Med tålamod lyfter Jonas
försiktigt spöt och vevar på lite snabbare följt av långt vevstopp och smack –
ännu en madam på 106 cm och 8,6 kilo!
Ett i det närmaste overkligt fiske...
MANUEL OCH MARTIN har haft en trög
period och testat runt en del utan större
framgång och bestämmer sig för att
sluta samman med oss. Det tar inte lång
tid innan Martin krokar en bättre fisk.
En vild kamp slutar med ännu en grann
gädda på över 8 pannor.
Gång på gång pratar Manuel och
Martin om gäddornas imponerande
fighter och hur starka de är i jämförelse
med gäddorna i deras hemmavatten.
De jämförde fiskar på fem kilo med

åttaplussare hemma. Klart är att strömmande vatten har en viss inverkan på
gäddornas beteende.
Manuel och Martin åker tillbaka till
platsen där en stor fisk förvann i djupet
efter att ha följt betet fram till båten.
Men dessvärre visar sig inte besten
igen.
De får nöja sig med ett gäng schyssta
fiskar på runt 4-5 kilo.
Det blir inga fler meterfiskar för M &
M men nära var det. Martin krokar och
missar en större fisk som sannolikt är
över 10 kg-strecket. Den ger honom i alla
fall en kort men intensiv fight.
Väl i hamn kan vi summera att det i
vår båt tagits 12 gäddor på metern eller
över denna dag och att våra toppfiskar
ligger mellan 8,1 och 12,8 kilo.
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tips för ett lyckat
pelagiskt fiske!

1. Koncentration. De pelagiska gäddorna håller sig i rörelse och
huggen är ofta snabba och hårda.

6. Ha koll på utrustningen. Vassa krokar och fräsch lina är
självklarheter, samt en bra längre tafs.

2. Tålamod. Det kan gå lång tid mellan huggen.

7. Beten i naturliga färger är en bra grund, men ha även med
andra färger du tror på.

3. Fiska med beten som täcker djup från ytan ner till cirka 6
meter. Shadjiggar är ett bra val då man kan lära sig att räkna
ner betet till önskat djup.

8. Ha koll på vädret dagarna innan fisket. Vindar, värme och
köldknäppar med mera...

4. Sök information om platsen du ska fiska pÂ. Använd sjökort
för att se branter, friliggande grynnor och annat.

9. Leta nya vatten. Det finns många sjöar med litet fisketryck
och även ofiskade vatten – tänk om ni är där först...

5. Testa olika inspinningshastigheter, men utgå från sakta oregelbunden hemtagning. Även några vevstopp kan få eventuella
efterföljare att hugga.

10. C&R. Att släppa tillbaka sin fångst på rätt sätt. Om vattnet
är varmt så måste man ge fisken tid att återhämta sig innan den
får gå tillbaka.

Ett otroligt fiske hittills med andra
ord! På två dagar har vi 25 gäddor över
metern i vår båt.
Manuel och Martin avslutar dagen
med cirka 20 fiskar i båten med topp på
108 cm.

Dag 3.

Sol och svag nordvästlig vind.
Temperaturen i vattnet varierade från
15-19 grader under dagen.
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Martin och Manuel sjösatte båten
redan innan klockan 04.00. Under denna
dag var planen att koncentrera fisket på
de platser där de tidigare haft kontakt
eller fångat fisk.
Vid första stoppet hade solen ännu
inte tagit sig över trätopparna. Redan på
Martins femte kast smäller det på rejält
på hans shallowriggade shad i färgen
Ayu. Fajten varar i cirka fem minuter
och vid landningen trodde de till en
början att båtens första 10-plussare var
håvad.

Den var både lång och bred över
ryggen. Men däremot var den väldigt
tunn över buken. Gäddan mäts till 107
cm med en vikt på endast 7,5 kg. Efter
återutsättningen ligger båten på drift
längs en djupkant. 30 minuter senare
hugger det på Manuels shad och ännu
en fin gädda på runt 8 kg får syna håven.
FISKEN GAV EN helt galen fajt med
flera långa rusningar. Huggen var också
helt brutala, och detta gällde de allra
flesta fiskar vi fick. Ibland är det nära
att gäddorna rycker spöna ur händerna
på Martin och Manuel. Snacka om arga
sjövargar!
Vattentemperaturen ökade snabbt och
värmen blev nästan outhärdlig. Att vara
i bra skick både fysiskt och psykiskt är
viktigt för att kunna hålla fokus under
långa fiskedagar.
Tre dagar på sjön med för lite vätska
är inte bra. Ett bra tips är att ha med sig
vätskeåterställningstabletter i fiskeväskan. Då slipper man bli uttorkad även

om man skulle glömma att få i sig tillräckligt med vätska.
PÅ VÄGEN UT gjorde vi några stopp och
några mindre gäddor gav sig till känna
innan Jonas rätt vad det var fick på en
finare fisk som rusade så det flög ut lina
från rullen.
Fisken gick riktigt tungt och den ville
inte ge sig i första taget.Till slut fick den
se sig besegrad och vägdes till 8,6 kg och
mättes till 106cm.
MARTIN OCH MANUEL kunde samtidigt konstatera att deras fiske hade
fått en rivstart... Fiskar på över 100 cm
kom upp som på löpande band. Efter att
ha fiskat av några djupkanter samt frivatten där mycket pelagisk fisk syntes
begav de sig tillbaka till platsen där den
svekfulla storgäddan hade följt betet
hela vägen in till båten.
De fiskade av området noggrant med ett
par gäddor strax över 100 cm som resultat. Bland annat en dubbeldrill på två
sexkilosfiskar i extremt fin kondition

– 101 cm och 97 cm.
LUFTEN BLEV VARMARE för varje
timme och vi passade på att ta
några kortare pauser på land under
förmiddagen.
Detta uppskattades av alla och i synnerhet lille Adam som utan gnäll fiskat
med oss i två hela dagar.
Väl ute på sjön igen har Adam fått nya
krafter och krokar efter bara en kort
stunds fiske en pigg gädda på närmare 5
kg. Något senare fick jag en på 7,0k g och
102 cm.
Manuel och Martin fortsatte med att
följa den utstakade planen de lagt upp
och fiskade endast på de platser som
tidigare hade levererat fisk. Medelvikten
låg på 5-6 kg och runt kl. 16.30 hade de
cirka 20 gäddor i båten, varav sju över
metern.
ANKARET ÅKER I på över 20 meters
djup och efter fem minuters fiske hugger
det brutalt på Martins Dexter shad,

Se betets
gång i vattnet!

J

En shallowriggad Dexter 250 för
det grunda fisket. (Bukriggen
med spikes balanserar upp den
oblyade shaden).
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denna gång i färgen Rudd.
Vid tillfället låg även vår båt ett par
kastlängder från Manuel och Martin.
Fisken gav en rejäl fajt och till en
början trodde Martin att det var en
riktigt, riktigt bra fisk.
Men den mättes till förhållandevis
blygsamma 106 cm och släpptes tillbaka nästan med besvikelse. Snacka
om att vi blivit fartblinda på bara ett
par dagars fiske...
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KASTET EFTER lägger Martin strax till
höger om där den tidigare fisken tagit
betet och efter cirka fem vevtag smäller
det på igen.
Den betedde sig till en början som en
mindre fisk jämfört med den tidigare.
Ju närmare fisken kom båten desto
tyngre blev den. Det var inte förrän i
första rusningen fisken visade sig och
då med besked. Fisken for som ett skott
upp i luften och sedan ner mot botten.
Definitivt en större fisk konstaterar Manuel medan Martin med solen
i ögonen pressar fisken så hårt han
vågar samtidigt som spöt bugar sig
djupt ner mot relingen.
Flera gånger var gäddan vid båten
och lika många gånger for den ner mot
djupet igen.. Varje gång tar den med
sig 10-20 meter lina och efter cirka tre
minuters drillning tar batterierna i
kameran slut och filmen som rullat på
får ett abrupt slut.
Vi håvning var glädjen enorm –
fisken var stor och det luktade nytt PB
för Martin.
Gäddan mätte 120 cm och vägde 11,8
kg. En toppenfin fisk och nytt PB för
Martin.
EKOLODET VISADE tydligt att mycket
betesfisk samlats i området, så vi beslöt

oss för att stanna kvar och endast göra
kortare förflyttningar.
Det märktes att gäddorna blivit lite
mer försiktiga och vi missade fler hugg
än vi gjort tidigare.
För att ge dem lite mer tid att ta betet
byter jag till en shallowriggad Dexter
shad i färgen Ayu och gör ett långt vevstopp på säkert 10 sekunder.
Jag petar fram betet en meter och
gör sedan ett nytt kortare vevstop. Då
small det på med besked! Denna fisk
var ruskigt stark och trots att bromsen
var på max tog den lina.
Den vägrade ge sig och när den närmade sig båten gjorde den ytterligare
rusningar under denna.
Till slut lugnade den ner sig så pass
att Jonas kunde håva den.
Den var i grym kondition och jag
hoppades att det skulle vara en 10:a.
När jag plockade fram och blötte vågpåsen tystnade allt runt omkring.
Fisken mätte 110cm lång och hade en
vikt på 10,0 kg. YES!
SÅHÄR I EFTERHAND går det knappt
att förstå vilket fantastiskt fiske vi haft
dessa 3 dagar.
Av de över 100 fiskar vi fångat bara i
vår båt under tre dagar, var inte mindre
än 28 st på eller över metern.
Att vi var på rätt plats vid rätt tillfälle råder det förstås inget tvivel om
men till alla de båtar vi mötte och som
själva fiskade utan större framgång och
såg oss dra fisk efter fisk så säger jag
bara en sak: Dexter Shad!
På vägen hem fick vi nypa oss i
kinden för att förstå att vi inte hade
drömt utan helt enkelt varit med om
vårt livs fiske.
Behöver jag säga att nästa resa är
redan inbokad?
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Blyskalle med bukrigg. Denna riggning med spikes krokar oftast
bättre och betet skonas då shadjiggen oftast hamnar utanför
gäddans käft vid drillning. En annan fördel med denna rigg är att
gäddan har svårare att ”bända” sig loss från krokarna.
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Blyskalle med en lång och en kort stinger på vardera sida. (Med olika
längder på sina stingers får man ut krokarna över hela betet.)

