
Ved fi ske på isen trenger du strengt tatt ikke noe 
mere enn en snørestump, et søkke, en krok med et 
agn. I utgangspunktet er det dette, fi ske med stås-
nøregaffel dreier seg om.

Her kommer noen gode råd om hvordan du kan 
begynne med denne formen for isfi ske.

PLANLEGG FISKET
Først og fremst har du god tilgang til hele vannet 
når isen ligger tykk. Det kan da være lurt å planleg-
gge hvor dine ståsnører skal settes ut. Noen ganger 
er du kjent i vannet og vet hvor fi sken bruker å 
oppholde seg, men du kan også snakke med kjent-
folk for å få ut mere informasjon. En ny metode er 
å benytte Internett. Her fi nnes det mange kart som 
viser favorittvannet ditt som luftfoto og da kan 
du enkelt se hvor grunnene er. Dette er ofte gode 
utgangspunkt for å fi nne fi sken. En webside du kan 
bruke er www.norgeibilder.no. Ofte er det overgan-
gen mellom dypere vann og en grunne som kan gi 
gode resultater. På bildet ser du enkelt hvor det løn-
ner seg å borre hull. Vannet på bildet er godt røye 
og ørretvann, og jeg behøver vel ikke å fortelle 

hvor jeg setter mine ståsnører her. Røya går grunt 
på vårparten og ørreten går langs dyprenna.

BRUK AGN
I alle tilfeller bruker du agn. Hvilket agn som pas-
ser er avhengig av arten du fi sker etter. Det mest 
vanlige er å bruke mark. Dette agnet vil kunne 
friste både ørret og røye. Seilaks, maggot, død 
agnfi sk kan også brukes. Hvis du fi sker etter røye 
kan det være lurt å slippe litt ekstra for i fi skehullet 
som legger seg på bunnen og lokker fi sk.

STÅSNØREGAFFELEN
Ståsnøregaffelen har som funksjon å kunne holde 
noe snøre, krok og søkke. Du fi nner også en lite 
“hakk” hvor snøret kan kiles fast med en pappbit, 

barnål o.l Dette gjør at du kan regulere lenden kro-
ken skal henge under gaffelen. Når fi sken napper 
vil snøret løsne og hele senen vil kunne gå ut. På 
denne måten hindrer man at fi sken klarer å slite av 
sena. Det er også lurt å sette på en svirvel da dette 
hindrer tvinn og derved svekkelse av sena. Neder-
ste del på ståsnøret skal være vanlig sene (mono-
fi lament) i ønsket tykkelse.

P r ø v  m e d  e n  s t å s n ø r e g a f f e l
Fiske på isen med ståsnøre, det vil si et snøre med en agnet krok er ikke noe nytt.  Først og fremst har det vært fi sket etter gjedde 
og lake, da ofte som et mataukfi ske etter fersk fi sk. Noe utbredelse av ståsnørefi ske på sjøisen har det også vært. I dag har 
ståsnørefi sket nesten gått i glemmeboken, men dette er et morsomt fi ske som passer godt for de som ikke vil være på isen hele 
tiden. Ørret og røye er arter du kan jakte på. Sett ut noen ståsnører over natten og sjekk dagen etter. Husk å sjekke med fi skekortet, 
hvor mange ståsnører du kan sette ut. Dette er et fi ske for hele familien!



FISKEMETODER
Over isen
Gaffelen kan festes med en kort snor i en grein 
oppe på isen. Du slipper ut nødvendig lengde 
snøre og fester sena i “hakket” på gaffelen . 
Gaffelen skal ligge  oppe på isen.Ved napp 
løsner sena og.normalt ser du også at greina 
da rører på seg. Du kan godt også feste en tøy-
bit/vimpel på grena så ser du lettere når denne 
rører på seg. Denne metoden passer når du 
kan holde ståsnørene under observasjon. Du 
kan sitte ved et bål og holde oppsyn med dine 
snører gjerne med en liten kikkert. Dette en 
behagelig fi skemetode alle i familien vil være 
med på. Har man også noe god mat som kan 
grilles i sekken er dagen perfekt.

Under isen
Denne metoden brukes ofte hvis snøret står 
ute over natten og det er fare for at hullet frys-
er igjen. Du kan legge en liten papplate over 
hullet med snø på toppen for å hindre at isen 
blir alt for tykk. Ståsnørehaffelen henger i en 
snor i en pinne som ligger på tvers over hullet 
og du justerer snørelengden på gaffelen slik at 
agnet henger rett over bunnen. Pass på at pin-
nen er så lang at det ikke er fare for at denne 
forvsinner i hullet ved napp og sentrer sena i 
hullet. Da blir det lettere å hugge hull i isen 
neste dag uten å kutte av snøret. Du vil her 
ikke kunne se nappet, men ståsnøregaffelen vil 
ved napp slippe ut mere sene og gjøre det van-
skelig for fi sken å slite av senen med et kraftig 
rykk. Husk også å tilpasse senetykkelsen eter 

den arten du fi sker etter. Jakter du på storør-
reten kan det være nødvendig med tykk sene, 
og et stort isfi skehull. På sjøisen kan du også 
få storfi sk og en sene på 0,45 mm kan være 
nødvendig. Market gjerne hullet med en kvist 
så et det lettere å fi nne igjen hullet dagen etter, 
viktig hvis det snør om natten.

Mere under isen
En annen metode du kan bruke er å spikke seg 
en Y av en grein. Det ene benet på Y’en skal 
være lengre enn det andre. Det er i dette benet 
du fester snøret som ståsnøregaffelen er festet 
i. Du fester ved å legge en pinne på tvers over 
isfi skehullet som Y’en hviler på. Når så hullet 
fryser igen er det lett å hugge det opp igjen 
med en øks uten at det er fare for å kappe av 
snøret. Du kan  også feste et lite fl agg i toppen 
av grena for å markere hullet, men du vil ikke 
se noe napp. Hvis du har mulighet for å legge 
noe granbar og snø over hullet vil dette isolere 
godt og isen vil aldri bli særlig tykk i hullet.

DIVERSE
Oppbevar dine ståsnører i en bøtte med lokk 
så har du også noe å legge fi sken i. Passer 
denne bøtten også i ryggsekken, er den lett å 
frakte med seg.

Ståsnøregaffl er kan kjøpe på:
www.isfi skebua.no

SKITT FISKE!


