Minitour västerut 2010
Åkte för en tid sedan iväg på en liten fisketur med diverse
utmaningar. Utmaningar med nya vatten, knott och björknor
stod på programmet. Nya vatten innebär att man får tänka lite
extra på var och hur man fiskar. Första anhalt blev Emån och
färnamete. Fisket var bra när man väl hittade fisken och ett 10tal fiskar fick syna håvens insida. Fisket bedrevs med flytande
bröd vilket alltid är spännande.
Efter Emån så skulle äntligen ett rejält fiskepass läggas i
Stockebrogöl, sjön där SFK Kroken satte ut karp år 2002. Sjön
Lekvårtor på färnans
har hamnat lite i skuggan av Färgsjön men karparna växer
huvud avslöjar att
stadigt. Sjön ligger ostört och omgivningen har
färnan lekt nyligen.
vildmarkskänsla. Mitt fiske i sjön tidigare har uteslutande
handlat om korta pass med yt- eller flötmete. Svidknotten gjorde allt för att ta för sig av mitt
välsmakande blod så inomhus i tält var det enda uthärdliga. En bok om kvastfeningar blev
kvällsläsningen innan natten gjorde sitt intåg. Mitt i natten drog ett av larmen igång och halvt
vaken halvt sovande slängde mig ut ur tältet. Efter en kort drillning låg en spegelkarp i håven
som visade sig väga skapliga 8,2 kg.

En 8-kilos spegelkarp från Stockebrogöl. Skvattramens
fina blommor lyser upp i tallskogen.
Betena ute i Stockebrogöl. Nu börjar
väntan på hugg och jobbet med att
hålla knotten borta…

Efter en fruktlös karpnatt därefter så hägrade björknorna
västerut i västgötska Nossan. Mitt personliga rekord
som har blivit många år gammalt är från den klassiska
Helige å. Efter att ha rekognoserat sträckorna så gjordes all utrustning i ordning. Ett dygn
senare hade ett 30-tal björknor fångats från en handflatas längd upp till dryga 40 cm där de
största vägde 870 g och 820 g. Fisken högg på majs och ett
feederförsett tackel och det verkade som om björknorna gillade en dipp
som jag tidigare har använt till braxen.

Nytt personligt på
björkna: 870 g,

Nöjd med fisket styrdes kosan mot Gullmarsfjordens gyltor och de
salta klipporna, strandsnäckorna och havstrutarna. Då fisket skulle
bedrivas utan båt denna gång lades en halv dag på att hitta landplatser.
Terrängen består av branta klippor så är det inte lätt att hitta platser att

komma åt och med en stor andel tomter på lägre mark kan det vara arbetsamt. Tillslut hittade
jag några landplatser på en sträcka och fisket bedrevs växlande med bottenmete och flötmete.
Om bottenmetet oftare är effektivare så är flötmetet ibland roligare. Gyltorna är brutalt starka
fiskar och för att lyckas är vassa krokar och stum lina ett måste. Det gäller att ha gott om bete
och extrasänken i fiskeväskan. Fastar man inte botten då och då så är det ingen bra plats för
gylta enligt min erfarenhet. Ett 10-tal blågyltor fångades där den största låg på ca 0,5 kg i vikt.
Berggyltorna fångades i ett betydligt större antal där de största kom upp i kilosvikt.

Blåstråle som hanen av blågyltan kallas. Blågyltorna och
berggyltorna har mycket att erbjuda sportfiskaren.

Nöjd med en dag i sol, salta vindar och med akvariefiskar styrde jag bilen österut igen, trött
efter några dagar intensivt fiske. Om jag fick med mig någon fisk hem? Nejdå, de fick simma
tillbaks men en del drös vackra skal från blåmusslor åkte med hem i packningen.

Några semestertips
Numera finns det dygnskort att lösa för Stockebrogöl. Kolla info om detta via
karpfiskesidorna på SFK Krokens hemsida.
Om man funderar på att fiska i Hultsfreds kommun finns det en fiskeguide med bra platser på
Hultsfreds kommuns hemsida.
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