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Røya er favorittﬁsken for mange på vinteren. Den biter villig på det
meste, men kan også være lunefull. Treffer du på bettet og røya går i
stim kan du på kort tid fange mye ﬁsk. Fiske med røyeblink og
maggot er det mest vanlige, men en mormyshka fungerer også.

Om Røya

Vår mest populære vinterﬁsk er uten tvil røya.
Den er tallrik og en ypperlig matﬁsk. Røya
opptrer ofte i stim. Fisken er likevel lunefull og
bettet kan forsvinne like fort som det begynte.
Røya liker også foring, og har du mulighet til å
strø litt rekeskall, ost (kjuke) eller maggot i pilkehullet øker dette mulighetene for ﬁsk. Kan du
fore dagen før er det best. Vanligvis biter røya
best om morgene eller kvelden. Et isbor i standardstørrelse vil passe. Fisker du høyt til fjells
er det som oftest nødvendig med en forlenger.
Røya er mest aktiv på senvinteren og påsken er
favoritt-tid for mange. Fisket kan fortsette så
lenge som isen holder på vårparten.
Under isløsningen samler røya seg ofte ved
innløpet og utløpet av vannet.

Røyeblink mest vanlig

En røyeblink som lokker og en maggot 5-10cm
under er oftest det som gir best resultat.

Maggot og mark kan du kjøpe i sportsforretninger som selger isﬁskeutstyr . Du kan også
kjøpe maggot i forskjellige farger. En røyeblink
også kalt lokkesje ﬁnnes i mange farger, og en
lokkeskje i bronse med fargene rødt og hvitt er
mest brukt. Pilkestikka bør være i mellomklassen og ha en snøretykkelse fra 0,20-0,30mm.
Start ﬁske rett over bunnen og jobb deg
oppover hvis ﬁsken ikke biter. Husk at røyeblinken også kan brukes til ørreten. Da kan det
være lurt å bruke en mindre type.

Fiske med mormyshka

Hvis røya er i det lunefulle humøret kan
det være lurt på prøve med mormyshka. Du
ﬁsker først med en røyeblink for å lokke røya.
Så skifter du til raskt til en pilkestikke med
mormyshka agnet med maggot. Finnes det røye
i nærheten skal det mye til at den ikke biter nå.
En stikke av den lette typen med påmontert
nappvarsler fungerer godt.

Fiske etter storrøya

Røya kan variere mye i størrelse og ﬁnner du et vann hvor det er storrøye må du
bruke kraftig redskap. En stikke hvor du kan
sette på en vanlig snelle er da det beste. Nå
kan du kjøre ﬁsken på snella. Dette gir deg
bedre kontroll når snøret raser ut.
En litt lengre stikke (60cm) gir deg også
bedre kontroll på rykkene fra ﬁsken. Til
storrøya kan du agne med småﬁsk eller
bruke en stor balansepilk. Det kan gå lang
tid mellom nappene når du bruker denne
type redskap. Prøv å let opp storﬁsken og
ikke ﬁsk for lenge ved hvert hull hvis det
ikke biter.

Hold agnet i bevegelse

Røya i motsetning til ørreten liker at agnet
er i bevegelse. Noe bestemt beste mønster å
bevege stikka på ﬁnnes ikke når du bruker
lokkeskje eller mormyshka. Små skjelvinger
i stikka etterfulgt av korte pauser synes å
fungere best. Start med noen lange lokkedrag for å vekke ﬁsken i nærheten. Prøv
å ﬁnn fram til ditt eget mønster. Fisker du
med mormyshka er en stor fordel å sitte.
Støtt stikka på låret når du blir sliten i
armen. Ved napp gir du raskt tilslag.

Hold øye med nappvarsleren hvis du bruker
dette.

Kikkﬁske

Noe av det mest spennende du kan gjøre
er å forsøke deg på kikkﬁske. Dette ﬁsket
foregår på grunt vann hvor du ligger ned og
kikker gjennom pilkehullet Du trenger et
godt liggeunderlag og et godt syn.
Etterhvert som øynene tilpasser seg til lyset
i pilkehullet vil du kunne se detaljer og ﬁsk
som dukker opp. Du bør se bunnen under
dette ﬁsket. Legg gjerne en duk over deg
slik at lyset ikke kommer inn bakfra. Hvis
du strør litt eggeskall eller ris som legger
seg på bunnen er det lettere å se ﬁsken.
Du vil raskt oppdage hvordan du kan
bevege agnet mest effektivt. Mange synes
det er best å holde snøret direkte i hånda
med denne type ﬁske. Å se storﬁsken dukke
opp fra mørket for så og snuse på agnet ditt
er meget spennende.
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