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Feeder eller forboks på norsk kan
brukes for å lokke fisk til pilkehullet.
Bruk lokkefor som passer til den arten du
fisker etter. Foring passer godt til røyefiske,
men også andre arter lar seg også friste.
Lag din egen oppskrift på lokkefor og få
mere fisk.
FORBOKSEN

Forboksen har som funksjon å frakte med seg lokkeforet til
bunnen og så plassere det samlet der. Denne forboksen har
en konisk form som slipper innholdet lett og har et vektbelagt lokk som åpner seg hvis man rykker i snøret som fører

HVOR SKAL JEG FORE

På varpene hvor røya gyter oppholder
den seg også store deler av vinteren.
Slike områder lokker også til seg ørreten
som kommer for å stjele røyerogn. Disse
stedene kan det lønne seg å fore opp.
Det beste resultatet får du hvis det fores
noen dager før selve ﬁsket starter, men
det kan også gi resultater å fore tidlig om
morgenen for så å ﬁske der om kvelden.
I et vann vil det alltid være noen steder
ﬁsken liker å oppholde seg. Her kan foringen være et virkemiddel for å ﬁnne
disse plassene. Er du ny på et vann kan
det lønne seg å fore ﬂere steder for så og
ﬁnne ut hvor ﬁsken oppholder seg. Foring
vil virke i 90% av tilfellene, men av en eller annen grunn ﬁnnes det også vann hvor
foring ikke fungerer.

Å FORE OPP FISKEPLASSEN

boksen ned til bunnen. Snøret kan være en kraftig sene
eller en tynn bomullstråd. Foboksen har en høyde på ca
10cm og en bredde på ca 6 cm. Dette gjør den egnet til å
brukes i et pilkehull. Dette begrenser også formengden som
brukes noe som kan være en fordel da det ofte fores for mye.

Det brukes å regnes for dårlig folkeskikk å ﬁske i hull som andre
har foret opp. Vanligvis bruker dette ikke å være noe problem, men
noen steder kan det lønne seg å sette opp en liten lapp om dette.
Prov å fore opp en 5-6 steder. Det kan ofte lønne seg å ﬁske
i et hull 1-2m fra selve foringshullet. Bruker du ekkolodd vil
du ofte se at ﬁsken står der når ﬁsket starter. Noen liker å strø
noen lokkebiter i hullet rett før ﬁsket starter. Miin favoritt er
å borre et par hull i isen, og dette ser ut til å vekke røya som
står og venter. Er ﬁsken på hugget så biter det med en gang du
slipper snøret ned så vær på vakt. Fisker du med ståsnøre kan
det også lønne seg å fore opp et hull samtidig som du setter ut
ståsnører.

LAG DIN EGEN FORBLANDING

Det ﬁnnes mange ulike forblandinger som
brukes. Du kan også kjøpe noen av disse i
butikkene, men det beste er å lage sine egne
oppskrifter. Noen av de ingrediensene som
kan brukes er reker, mais, lever, rogn, akkar,
seilaks, mark, maggot, kjuke og kavring.
Får du tak i ukokte reker som hakkes opp
bruker dette å gi gode resultater.
Bland de igrediensene du vil bruke i en liten
plastbøtte og ta med deg dette ut på isen. Fyll
så opp forboksen med dette. Skitt ﬁske!

