
Det enkle er ofte det beste sier et ordtak. Med 
ståsnørekløfter i sekken kan du  både sommer og vinter 
fange fisk. Du kan enkelt lage kløfter selv, eller kjøpe 
ferdige sett som er klare til bruk.

INNLEDNING
Ståsnører fi sker av seg selv. Du 
kan bruke  ståsnører både sommer 
og vinter, men er  mest brukt om 
vinteren etter ørret. Prinsippet er 
her å ha en snørekløft som er fes-
tet til en snor som igjen er festet 
til et fast punkt. Dette kan være en 
pinne, eller en gren på isen. Bruker 
du en tykk snor her er det ikke så 
lett å kutte denne når du må hugge 
snora løs fra isen. Om sommer-
en kan man feste til en raje eller 
stokk (fi skestang). Nedest på kløf-
ten fester du sene, søkke og krok. 
Lag gjerne ferdige fortommer med 
søkke og krok som du oppbevarer 
i en liten eske. Fortommene setter 
du bare på før du begynner fi sket.

FISKET
Om vinteren anbefales det å senke 
ståsnørekløften under isen. Da vil 
ikke snøret på kløften som skal løpe 

ut kunne fryse. Slipp først ut øn-
sket mengde og fest snøret i “split-
ten” på en av benene på kløften.
Har du problener med å få snøret 
til å henge kan du bruke en liten 
trefl is i “splitten”. Det skal være 
et markert rykk i snøret før snøret 
begynner å løpe ut. Vanligvis lar 
du agnet henge litt over bunnen, da 
fi sker det best. Til agn kan du bruke 
mark, maggot, seilaks og snåfi sk.

Ha gjerne med deg en liten klepp 
som du har for hånden når stor-
fi sken skal berges. Den lager 
du enkelt selv ar en stor krok 
som du surrer fast på en pinne.

Vær også oppmerksom på at noen 
steder er det satt begrensninger 
på hvor mange ståsnører som kan 
settes ut. Sjekk derfor fi skekortet 
det fi nner du nærmere opplysnin-
ger.
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Varselbjeller hjelper deg slik at du hører når fi sken 
biter. Festes til en vippekvist.

Lag gjerne din egen ståsnørekløft, men la den ikke 
bli for stor og derved ikke vil synke ned i vannet. Et 
tyngre søkke vil hjelpe. Lag en splitt i det en ene benet 
hvor snøret kan henges opp. Når fi sken biter skal 
snøret løsne og resten av det oppviklede snøre kan 
løpe ut. Fest en kraftigere snor til enden som festes
i land eller i et feste på isen.      

Når fi sken biter og da særlig ørretten,  har den en 
tendens til å gå i ring. Dette kan svekke snøret og 
bør motvirkes med en svirvel. Det beste er å ha et 
søkke med svirvel. Da er du sikker på og ikke få 
tvinn  selv om ståsnøret står ute natta over.

Billige og slitesterke ståsnørekløfter i plast. Det 
er bare å feste på sene i ønsket tykkelse gjerne 
med en svirvel i enden. Lengden på senen be-
hører ikke være lenger enn 4-5 meter. Når du 
skal fi ske legger du til søkke og krok samt en 
snor på ca 2 meter. Snoren festes til kløften og 
til et fast punkt på isen eller land.

Ferdige sett med markboks, kløfter, svir-
vel, søkke og krok. Dette fi nnes å få kjøpt på 
www.isfi skebua.no. Et slikt sett tar nesten 
ikke noe plass, fi sker av seg selv og er meget 
rimelig i forhold til annet utstyr. Det beste er at 
det kan være meget effektivt i bruk.


