
INNLEDNING
Isfiskebua ved Finnevann er nå pakket ned 
og fraktet ut på henger for å forbedres til 
neste sesong. Dette notatet tar for seg noen 
av brukserfaringene. For å oppsummere litt 

var målet å lage en sammenleggbar isfiskebu 
som kunne fraktes både på henger, scooter-
slede og på bæremeis om nødvendig. Bua 
skulle lett kunne plasseres både på isen og 
på land. Dette notatet må sees i sammenheng 
med tidligere utgitte skriv 1-3.

PLASSERING
Skal bua plasseres på isen eller på land?
Dette er avhengig av hvor lenge bua skal stå 

ute og av temperaturen i perioden. Ligger 
temperaturen godt under 0 vil ikke en bu 
på isen skape problemer. Ligger derimot 
temperaturen og rundt 0 grader blir det fort 
fuktig på isen og bua har lett for å synke 
ned i isen, og kan lett fryse fast. Den beste 
løsningen ven Finnevann synes å være og 
plassere på land, men så nærme fiskeplassen 
som mulig. 
Det er da selvfølgelig ikke mulig å fiske 
gjennom gulvet på bua, men ståsnører 
fungerer også bra. Plasser da bua slik at du 
kan holde oppsikt med ståsnørene gjennom 
vinduet i døra. Skal bua bare stå ute  en kort 
periode er det mere å anbefale å sette opp 
på isen. Løsningen min ble å bruke et lite is-
fisketelt på isen da bua jo skulle stå ute hele 
vinteren. Denne vinteren var dessuten meget 
mild med sterke vekslinger i temperaturen. 
Løsningen med pallekarmer som grunnmur 
til bua fungerte meget bra.
 
TAKET
Selve taket med møne viste seg ikke å være 
nødvendig. Tanken var at taket skulle sørge 

for at snø og is ikke samlet seg, samt at selve 
tomrommet under taket skulle fingere som 
et kjølelager via luker innenfra. Taket  øket 
også antall deler og vekt på bua betraktelig. 
Ny løsning med flatt tak lages neste år. Ut-
fordringen blir å få dette til å se pent ut.  
Mat /fisk kan lagres i snøen i stedet.

VENTILASJON 
/ TREKK / KON-
DENS
Under noen overnat-
tinger var det tildels 
sterk vind. Alle 
åpninger/skjøter som 
ikke var skikkelig 
tettet slapp da inn 
kald luft. 
Hvis det hadde vært 
mere snø og bua var 

isolert utvendig langs veggene med snø ville 
trekken sikkert ikke vært så merkbar. Ved 
å feste liggeundelag nederst langs veggene 
innvendig ble det lunt og godt. Forbedringen 
er å bruke tetningslister i skjøtene. På den 

annen side er det 
også en fordel 
med god utluft-
ing i en så liten 
bu da den er lett 
å holde varm 
uansett. Fyring 
bare med primus 
viste seg å være 
mer enn godt 

nok. Ventilasjonen 
i bua bestod av 5 
små ventiler plas-

sert på endeveggene. Den ene siden hadde 
ventilene plassert høyt oppe, mens den andre 
siden hadde lufteventilene plassert lavt. Alle 
ventilene var stengbare. Denne løsningen 
fungerte meget godt og opprettsholdes. Det 
var aldri en følelse av dårlig luft i bua selv 
om primusen gikk for fullt og det var både 
mann og hund i bua. Kondens var heldig-
vis aldri noe problem selv om det også ble 
tørket vått tøy. 

 

Primusfyring viste seg å 
fungere i en så liten bu. 
Stillebrenner best.

Bruk vindskjermen på 
stormkjøkkenet for å 
bruke lykta som ovn.
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ISFISKEBUA DEL 4
Erfaringene med isfiskebua har vært positive. En liten isfiskebu viser seg å kunne fungere selv om plassen er 
svært liten. Dette stiller litt krav til organisering, men på den positive siden får man en bu som er lett å frakte 
med seg og som er lett og holde varm på vinteren. Neste år settes en forbedret bu opp for å gi mere erfaringer. 
Håper på mere snø og kuldegrader da vinteren 2012 var meget kort ved Finnevann.

Brukererfaringer etter en vinter ved Finnevann



I døren var det plassert et dobbeltsidig vindu 
som ga godt lys og som hadde minimalt med 
kondens selv etter en natt uten fyring.

ORGANISERING / PLASSERING
Selve gulvet ble brukt som soveplass noe som 
eliminerte behovet for å lage en egen seng. 
Med liggeunderlag på gulvet og langs veggen 
ble dette en god soveplass. Om dagen ble lig-

geunder-
lagene satt 
opp mot 
veggen og 
soveposen 
ble rullet 
sammen 
og brukt 
som støt-
tepute. 

Hodet vekk fra døren når man skulle sove  
viste seg å fungere best. 

Hvis nødvendig var det bare å reise seg litt 
opp for å se ut vinduet i døren. På denne 
måten kan man lett holde øye med ståsnørene 
på isen. Kikkert hører med. 
Bua har også et skyvebord som sammen med  
stol/krakk ble brukt som et arbeids og spise-
bord. Selve krakken var laget av en plast-
kanne og fungerte også som lager-container 
for mat. Parafinlampen hadde sin faste plass 
på skyvebordet og ga godt lys. Selve sky-
vebordet kunne lett fjernes og platen kunne 
da brukes som kokeplass utendørs. Langs 
veggene var det 4 snorer hvor forskjellig 
utstyr i poser ble hengt opp. Snorene var også 
fine tørkesnorer da det alltid var meget varmt 
langs taket når primusen ble satt på. Dette 
sørget selve A-formen på bua for som også ga 
meget god stabilitet når det blåste godt uten-
for. Fester for bardunering bør vurderes hvis 
bua settes der hvor det blåser mye. 
 
FORBEDRINGER
Følgende punkter forbedres til neste sesong. 
• Gulvet isoleres bedre 
• Nytt flatt tak lages 
• Veggene tettes bedre med tettningslister 
• Ny sammenføyning for veggene. 
• Bedre fester for strammesnorene.
 

Stativet utenfor bua ble brukt til å oppbevare utstyr. Viste seg å være meget nyttig i bruk. Pass på 
at de blir igjen rester av grenene så har du kroker å henge utstyret på. Også meget effektivt til å 
støtte opp isfisketeltet når det var mye vind dette og eleminerte behovet for bardunering. Enkelt og 
effektivt!

Pilkedressen kan også brukes som 
hundeseng!

Klokke er viktig for å 
holde rede på fiske og 
hviletider.

Se: www.isfiskebua.no

En liten lommeradio 
ga mye kos og hygge.
Værmeldingen for neste 
dag var viktig. 
En slik radio bruker 
lite strøm og batteriene 
holder lenge.


