HAVFISKE
Fin brosme:

Åsmund med fin
brosme, en relativt
vanlig bifangst
når du fisker med
slep og agnfisk
etter skater. (Foto:
Andreas Næristorp)

Sliten: Åsmund med

sin første håkjerring
langs båtsiden. Vekten på håkjerringene
blir estimert ved
hjelp av en formel,
og fiskene er aldri
oppe i båten. (Foto:
Vilhelm Skilhagen)

Bruskfiskbonanza
i Nord-Trøndelag
Vær og vind er det ingen som rår over, og på
denne turen til Salsnes ble det nødvendig å
være kreativ og finne andre fiskeplasser og
andre fiskearter enn planlagt. Men fisk ble det!

D

Tekst: Andreas
Næristorp

a kompis Vilhelm Skilhagen
kom med et forslag om å
samle en gjeng til en ukes
fiske utenfor Salsnes – en liten plass
som ligger en halvtimes kjøretur nord
for Namsos – var vi ikke sene om å
takke ja. Til slutt fikk vi samlet en bra
gjeng med fiskere. Turfølget besto av
Espen Abrahamsen, Endre Hopland,
Torbjørn Hopland, Vilhelm Skilhagen,
Roger Nilsen, Ojan Andersen, Åsmund
Isaksen og undertegnede.
Værmeldingene så lovende ut, men
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de endret seg dessverre til det verre jo
nærmere avreise vi kom. Derfor var vi
nødt til å planlegge innaskjærs fiske
allerede før ankomst, i håp om at det
skulle blåse mindre enn meldt.
Allerede på vei nordover, rett etter at
vi kom inn til Steinkjer, bestemte det
ene lageret på båthengeren seg for å havarere. Vi ble nødt til å improvisere for
å få båten fram til Namsos. Det gikk på
sett og vis, og vi ankom hytta midt på
natta. Etter å ha spist og rigget utstyret,
stupte vi til sengs for å dra ut tidlig dagen etter. De andre gutta hadde allerede
vært ute den første dagen etter flyndrer,
og de hadde fått noen rødspetter.

VINDTRØBBEL
Vilhelm har fisket i området tidligere,

Mange arter: så vi bestemte oss for å prøve noen av

Området rundt
Salsnes er
artsrikt, med
store muligheter for variert
fiske. Her er ei
flott rødspette
tatt av Vilhelm
Skilhagen. (Foto:
Åsmund Rønjom
Isaksen)

områdene der han har hatt et veldig
bra fiske etter spisskate. Vinden var i
overkant drøy allerede den første dagen.
På den første plassen endte vi med å
slepe dreggen 4Nm før vi så oss nødt til
å ta den opp igjen.
En time senere kjørte vi innover i
fjorden for å finne le. Det tok ikke lang
tid før det nappet, men det var ikke
den fiskearten vi var ute etter. Brukbare
brosmer og et par langer fant veien opp
til båten, fisk mellom 6 og 10 kg. En
helt grei start, men vi ble raskt rastløse
og tok opp dreggen allerede etter et par
timer. Vilhelm og Ojan lå allerede på
dregg der vi hadde tenkt å fiske, så vi
hektet oss på dem.
Resten av kvelden og natta var det

14 kg

Åsmund med
sin første: Ikke

bare var dette
hans første spisskate, den var
i tillegg veldig
stor. Landingen
var dog noe
dramatisk, desto
større ble smilet!
(Foto: Andreas
Næristorp)
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Håkjerring: Denne fisken tok vi
både vevs- og parasittprøver fra,
som blir levert til forskere. (Foto:
Endre Hopland)

14,65 kg

tregt fiske, men helt på tampen av dagen dro Ojan til med en skikkelig flott
spisskate på 12,1 kg, som var en ny art
for han. Etter at han hadde fått spisskaten, avsluttet vi og gjorde oss klare til
en lang økt dagen etter. Værmeldingene
hadde nemlig gitt oss et vindu hvor det
nesten ikke skulle blåse.

HÅKJERRING
Neste dag var jeg, Endre og Ojan på vei
utover mot det åpne havet for å se om
vi kunne finne storsei på noen av de
mange grunntoppene der ute. Resten
av gjengen skulle bruke tiden på å fiske
etter håkjerring og skater på over 500
meters dyp. Vi kunne se en del sei på
ekkoloddet, men den ville overhodet
ikke bite. Noen to–trekilosfisker fant
veien til stampen sammen med noen
brukbare torsker opptil 10 kilo. Etter å
ha kjørt rundt og prøvd fire–fem forskjellige topper i flere timer, fikk vi en
melding om at Åsmund kjører håkjerring, så vi bestemte oss for å kjøre bort
til dem.
Vel fremme var fisken allerede oppe
ved båten. En euforisk og sliten Åsmund
hadde akkurat landet sin første håkjerring, en fisk på 2,5 meter og 153 kilo.
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Det ble ikke noen flere håkjerringer
på gutta, og vi hadde noen mislykkede
forsøk etter stor lange, så vi bestemte
oss for å revansjere på spisskate som vi
bommet på dagen før. Når du er i Trøndelag midt på sommeren, blir det ikke
helt mørkt, så det er ikke noe problem
å fiske natten igjennom.
Roger og Espen var først ute til å få
agnene ned på bunnen, og det tok ikke
mer enn fire minutter før Espen kroket
og landet sin første spisskate noensinne. En fin fisk på 7,2 kilo.

ENDELIG LITT TYNGDE
Fisket var veldig tregt resten av natta,
og folk begynte å bli trøtte og ufokuserte. Bortsett fra meg, som hadde
drukket nok energidrikk til å være oppe

Slik skal det
gjøres: På en

dag med flere
feilkrokninger
fikk Vilhelm
denne store
skaten. Fisken
veide 14,65 kg.
(Foto: Torbjørn
Hopland)

de neste tre døgnene! Omsider nappet
det, og jeg ga fisken god tid til å få i seg
agnet før jeg sveivet den på og satte kroken. Endelig tyngde! Jeg har bare fått
spisskate én gang tidligere i Hardangerfjorden, så det var en velkommen skate
som fikk seg en tur i båten før jeg satt
den tilbake igjen. Skater mangler svømmeblære, så de tåler trykkforskjellen
opp fra dypet uten problemer.
Tredje fiskedag blåste det så mye at
vi satt inne på hytta mer eller mindre
hele dagen. Når det blåser jevnt over 20
sekundmeter, er det nytteløst å dra ut i
båt. Da vinden hadde «roet seg» til kuling, stakk vi utover for å prøve litt etter
rødspette og andre arter på grunt vann.
Det bar ikke frukter i vår båt, men i
båten til Roger og Espen fikk de både
rødspetter, kveite og en fin steinbit. Det
ble også en haug med små sei, torsk,
sandflyndrer og hyser.
Nest siste fiskedag var det fremdeles for mye vind til at vi kunne dra
utaskjærs, så vi gjorde enda et forsøk
etter spisskate. Etter et par feilkrokede
skater, viste Vilhelm oss hvordan det
skulle gjøres, og landet en kjempeskate
på 14,65 kilo. Det virket som luktsporene våre hadde lokket til seg mye fisk
fra de foregående dagene, for nå fikk
vi både hågjel, brosme og lange på de
samme plassene.
I båten vår var det helt stille fram til
Åsmund meldte om napp. Han ga fis-

Havfiske på
Salsnes

7,9 kg

Vi leide forvalterboligen
på Utmarkscompagniets (http://
utmarkscompagniet.no/)
Mo Gård denne
uken. Vilhelm
jobber som
guide der, og
han organiserte
hele turen.
Fasilitetene var
upåklagelige: et
moderne innredet hus med
åtte soveplasser, varmekabler, kjøleskap,
fullt innredet
kjøkken og vaskemaskin. Her
er det plass til
mange folk og
store mengder
fiskeutstyr. De
har to åpne 22
fots aluminiumsbåter med
150 hk motor
og to åpne 20
fots aluminiumsbåter med
100 hk motor.
Begge har GPS
og ekkolodd.
Det er mulig å leie både
fiskeutstyr og
flyteplagg hvis
du ønsker det.

Min andre:

Endelig fikk jeg
en spisskate
igjen! Det er over
seks år siden jeg
fikk den forrige,
langt inne i Hardangerfjorden i
Hordaland.
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Slik får du
skate på kroken
Fiskes primært med glidebom
og slep på bunnen, med fisk
som agn, hel makrell, sild og sei
er gode agn. Jeg bruker fortomsmateriale på 1,2 mm på rundt
1 meter og en J-krok i str. 8\0
til 12\0. Noen fisker også med
sirkelkroker. Skaten tar store
kroker og agn om du gir den
nok tid. Det er en stor fordel å
dregge opp hvis det er mye avdrift eller strøm, slik at luktsporet lokker til seg fiskene.
Nappet fra spisskaten er litt
snodig, og ofte tar den agnet
og stikker av gårde med det før
den legger seg ned og tygger. Gi
den litt tid – gjerne noen minutter – før du sveiver deg inn på
fisken og setter et tilslag. Ikke
gjør direkte tilslag under skatefisking umiddelbart, da risikerer
du å dra krok og agn rett ut av
munnen på fisken og feilkroker
den!
Skater kan fint brukes til matfisk, men vi velger å sette ut alle
fiskene vi får, ettersom de tåler
trykkforandringen. Dessuten
vokser de veldig sakte og legger
veldig få egg om gangen.
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Brukbar lange:
Det ble noen
langer oppimot
snaue 10 kilo.
Disse lever
vanligvis delvis
pelagisk, men
disse tok på
bunnen. (Foto:
Åsmund Rønjom Isaksen)

ken god tid før han rutinert sveivet på
fisken og satte tilslag. Stor fisk på gang!
Hele veien opp sa Åsmund at han
ikke hadde trua på spisskate, men da
fortommen kom til syne, lente jeg meg
over ripa for å lande fisken. Jeg tok tak
i nebbet på skata med den ene hånda,
men da flakset den med vingene så jeg
mistet grepet. Kroken satt så dårlig at
den spratt ut av munnen på skata, men
i en ren keeperredning fikk jeg tak i
den med venstrehånda og dro den over
ripa og om bord i båten.
En liten stund var det lett kaotisk
i båten. Åsmund skrek av glede og

Spisskate
Spisskate (Dipturus oxyrinchus) er en bruskfiskart i skatefamilien. Den kan bli opptil halvannen meter lang, og hunnen er størst. Den
finnes langs hele norskekysten med hovedutbredelse fra Hordaland i sør til Trøndelag i
nord. De er også tatt både lenger sør og lenger
nord, men det er sjelden vi hører om fangster
av dem der.
Trives på myk og mellomhard bunn, fortrinnsvis
leire. Påtreffes fra 40 til over 600 meters dyp,
men trives best mellom 200 og 400 meter. Ligger ofte i slakke bakker. Spiser det meste den
måtte finne, men skalldyr og fisk er hovedføden. Kan oppnå vekter oppimot 20 kilo, men
det er sjelden. Norgesrekorden er på 16,2 kg.

ga meg tidenes bamseklem uten helt
å skjønne hva som akkurat skjedde.
Fisken veide 13,7 kg og var turens andre
nye art for mannen fra Langesund.

SKATEFISKET TAR AV
Den siste fiskedagen dro vi innover i
fjordene for å teste mer langefiske uten
særlig resultat. Etter å ha fått mikrobrosmer og torsk i noen timer, fikk vi
en melding fra Roger og Espen om at de
hadde fått flere skater. Vi kjørte derfor
innover mot dem igjen, for å avslutte
turen med enda mer skatefiske.
På fem timer kjørte og landet «skategutta» sju spisskater. Seks av fiskene
veide over 12 kilo, med en 14-kilos på
topp. En helt vanvittig avslutning på
turen. Vi fikk derimot ingenting og
måtte etter hvert ta opp dreggen og
kjøre tilbake til hytta.
En rask oppsummering etter turen
til Salsnes viser at vi fikk én håkjerring
og 15 spisskater i tillegg til noen fine
brosmer og langer. På grunt vann fikk
vi også en steinbit, et knippe med bra
rødspetter og et par kveiter.
Området rundt Salsnes er uten tvil
veldig artsrikt med store muligheter for
variert fiske. Det er også veldig variert
terreng på havbunnen som åpner for å
fiske etter mange spennende små og
store arter som lever på forskjellige dyp.
Hit skal vi garantert tilbake!
fiske@egmont.com

