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Vinterfi ske
Gösfiske brukar för de flesta sport-
fiskare handla om trol ling fis ke un-
der varma och härliga sommarkväl-
lar med va rie ran de Rap ala wobblers. 
Gösfiske och stor ab bor re på vintern 
– går det verk li gen? Vinterfiske efter 
gös och grov abborre är ofta lite svå-
 ra re än på sommaren, då både gösen 
och ab bor ren är vär me äls kan de fiskar 
och nappar säm re på vintern. Ofta 
behöver de gott om tid för att över-
huvudtaget ta betet, oavsett om det 
handlar om ismete med ett natur-
ligt agn el ler med ett konstgjort be-
te. Lo kal kän ne dom är mycket vik ti -
ga re på vintern än på sommaren, då 
trol ling fis ket täcker av större fis ke -
om rå den samtidigt som fis ken hug-
ger bättre. Hur fiskar man då gösen 
och stor ab bor ren på vin tern? 

Pimpla med Rapala 
För abborre är ett säkert kort givetvis 
pimpelfiske med Ra pa las balanspir-
kar och per son li gen rekommende-

rar jag stor le kar na på 3 cm, 6 cm 
och 7 cm, som är lagom för stor-    
ab bor ren. Till gö sen och gäddan 
tar du de två största stor le kar na. 
Några av mina fa vo rit fär ger är bl.a. 

”ab bor re”, silver/blå och ”Fi re ti ger”. 
Abborren kan vara riktigt se lek tiv och 
vissa dagar fungerar inte dessa färger 
alls varvid man mås te pröva sig fram 
till rätt färg för dagen. Pimpla inte 
hysteriskt utan gör uppehåll mellan 
ryck en så att fisken har en möj lig -
het att nap pa. Ofta brukar det löna 
sig att skaka lite på spötoppen så att 
balanspirken vibrerar i vatt net. Prö-
va gärna att variera fis ke dju pet också 
från botten och spe ci ellt på vårisarna 
då stor ab bor ren ofta hittas under is-
kanten. Även Storm balansjiggen fiskar 
förföriskt och har vid test fis ke fiskat 

vet ”heta” fiskeplatser. En my sig bra-
sa kan vara trevligt vid is me te med-
an man väntar på nappet. Glöm ba-
ra inte att hålla koll på vipporna he-
la, hela tiden så att fisken inte hin-
ner svälja kro kar na då man inte vill 
döda all fisk.
 

Släpp fisken
En matfisk brukar räcka gott tycker 
jag, så släpp gärna res ten av fiskar-
na. En kamera, krok loss are, och våg 
är enligt mig ett måste för då kan 
man ta bilden på sin drömfisk ut-
an att be hö va avliva fisken. När du 
släpper till ba ka din fisk bör du släp-
pa i fis ken med huvudet först och 
hål la i stjärtspolen tills den simmar 
iväg själv. Det brukar bli lite kallt då, 
men man måste tänka på fis ken först 
och främst. Man bör heller inte fis-
ka i allt för många minusgrader då 
fisken kan få köldskador på ögonen. 
Fisket är ändå sällan bra då samtidigt 
som hålen fryser igen fort. Över läg -
set bäst fiske brukar man ha när det 
är runt 0 grader eller mil da re.

 

Var försiktig
Sist men inte minst vill jag på-
 min na om isdubbarna, en is pik, liv-
lina och självklart en Sund rid ge fly-
toverall. Skulle du ha otu ren att gå 
ner i en vak på vin tern så har du 
enormt mycket stör re överlevnads-
möjligheter med en overall än om 
du inte har en flyt over all på dig. En 
kamrat är själv klart trevligt och bra 
att ha med också om det händer nå-
got, fo to gra fe ring en underlättas själv-
 klart mycket då också. Skit fis ke!!                                                                                       

Fiskehälsningar, Micke Pu hak ka

En Rapala balanspirk är en av de 
klart bästa pir ka rna för storabborren.

Kompisen vakar över spö na. 
Ibland kan det dröja länge 
mel lan nappen vid gösfiske.

Artikelförfattaren med 
en här lig vin ter gös.

Vid ismete efter gös nap par det 
nästan all tid glupska gäd dor.

När solen lyser är det här ligt att 
vara ute på isen, en vind stil la dag är 

det helt underbart.

Pimpelfiske efter gädda och gös är 
jättespännande, hug gen är ofta 

stenhårda.

”Mitt Yellow Pilker 
ismetespö bu gar 
sig djupt när den 
fi na gösen gör en 
sista rusning. En 
mun med gar ni tyr 
värre än Dra ku las 
hugg tän der dyker 
plöts ligt upp ur det 
stora is me te hå let 

och glädjen är total på isen. Det är is me -
te ti der och vi ska ha en vin ter fi s ke kurs ute 
på den blanka skär gårds isen..”
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i vin ter!i vin ter!

Kontakt: 
Fiskeguide Micke Puhakka gui dar 
på bla gädda, havs ör ing, lax, gös, 
abborre, ismete och fis kar alla 
dagar i veckan året runt. 
Bokning: 
Mikael Puhakka
08 298649, mobil 0708 722733 
micke@fishguide.se 
www.fishguide.se 

Rapala balans färg CLN

Storm jigg

mycket bra på grov ab bor re. Ibland 
händer det att man även får havsör-
ing på pim pel fis ke och för några år 
se dan fick jag min bästa pim pel fisk 
hit tills. Det var en grann havs ör ing 
på 3.980 kg och den fina fisken tog 
en 5cm Rapala ba lans pirk i fär gen 
CLN, (clown).

Red Pilker

Yellow Pilker

200-G som är skönare att hålla i då 
de inte har metallgavlar vilket är an-
genämare vid kyla. Själv isme tar jag 
of tast med de rul la rna. Till allt is-
 fis ke föredrar jag ny lon li na på rullen 
då flätlinan fryser fast på spolen och 
även på isen vil ket inte är bra. Man 
ut sät ter sig även för en stor risk att 
bli av med spöt om linan inte rin-
ner fritt från rullen, om t.ex. linan 
skul le frysa fast. Jag har per son li gen 
sett när en god väns ismetespö dök 
ner i plurret då han glöm de att fri-
koppla rullen! Glöm aldrig att fri-
koppla rullen! 

Ismetetacklet
Hur ska man då gå tillväga när man 
ismetar gösen? På linan som kom mer 
från ditt ismetespö trär du på ett runt 
lätt kulbly med hål i och vikten an-
passar du efter fis ke dju pet. En liten 
pärla skyd dar din knut som du fäst 
fast vid den tunna tafsen. Utan en 
pärla kan blyt skada knuten varvid 
ett lin brott uppstår.  På tafsens vassa 
krokar fäster du sedan för sik tigt fast 
din betesfisk. Tafsen bör vara tunn, 
smidig och tåla vassa gädd tän der. Per-
sonligen anser jag att man inte ska 
fiska med t.ex. 0.40 el ler 0.50 mm 
nylonlina som tafs ma te ri al då man 
har be tes fisk på kroken. Allt för of-
ta hugger gäd dor på betesfisken med 
följd av att linan går av och då får fis-
 ken simma runt med vassa kro kar i 
munnen eller i svalget. Många gäd-
dor går en långsam och sä ker död 

Vertikalfiske
Ett annat hett tips är själv klart pim-
pelrävarnas vertikalpirk num mer ett, 
den gamla klas sis ka och alltid så säk-
ra Berg man pir ken. Redan som knatte 
minns jag när ”gubbarna” pimp la de 
upp ”jättegösar” med Bergman-pir-
ken. Inte konstigt att pirken fort fa -
ran de är mycket populär ef ter ca 60 

år på den svens ka mark na den. Ett 
Norm ark Teho 3 pim pel spö laddat 
med runt 100 meter t.ex. Rap ala 
Fin es se Win ter i runt 0.28 mm 
grov lek och den störs ta Bergman-
pirken, är en bra kom bi na tion. Man 
bör dock ha en kort länk under pir-
 ken och på den fäster man en VMC 
tre krok i storlek 1, 2 el ler 4. På kro-
ken bör man ha en färg glad lys mas sa 
mellan krok skänk la rna och en fluori-
serande gul eller orange färg fun kar 
ofta bra. Du kan även sätta fast en 
tunn strim la fisk fi le på kro ken. Till 
ab bor re fis ket kan du gå ner i stor lek 
på pirken, pimpelspö och krok samt 
lindiameter. En stark en kel krok un-
 der pirken med ett abborröga lu rar 
år li gen mas sor av stor ab bor rar. Ofta 
blir det även bo nus gäd dor på pim-
 pel fis ket efter både ab bor re och gös. 
Det händer även att laken kan bli in-
 tres se rad av din pirk och då spe ci -
ellt när du har en filé eller ett fisk ö-
ga på kro ken. 

Ismeta gös
En annan fiskemetod som vin ner mark 
är ismete efter gös, ab bor re och själv-
klart gädda. Ismete är en mycket trev-
lig fiskemetod och ofta har man 2-4 
korta, mjuka ismetespön som man 
fiskar med. Spöna är runt 4 fot långa, 
mju ka och på spöt fäster man en li ten 
multiplikator eller has pel rul le. Per-
sonligen föredrar jag en mul tip li ka-
 tor rul le då man lätt kan ställa in hur 
lätt linan ska löpa av rullen vid napp 
för att för hin dra trassel, samtidigt så 
lätt att fisken inte känner mot stånd. 
Till gäddfisket har jag Red Pil ker is-
metespö som är styvare och till mitt 
fiske efter gös och grov abborre an-
vänder jag Yel low Pil ker som är ett 
mjukare is me te spö. En trevlig rul-
le är t.ex. Shi mano TR 100-G och 

tillmötes. En tunn smi dig stålwire i 
runt 15 pound är att re kom men de ra 
till gösen och hit tills har jag inte haft 
ett enda tafs brott och tappat en en-
da gädda på den tunna wi ren. Vik-
 tigt är att drilla försiktigt då den tun-
 na tafsen kan gå av. På wi ren fäs ter 
man en el ler två små vassa tre kro kar 
i stor lek 4, 6 el ler 8 be ro en de på hur 
stor be tes fis ken är. 

Betesfisk 
och fis ke djup

En liten pigg mört eller annan vitfisk 
på runt 7 – 15 cm är ett utmärkt bete 
till gösen och den mindre storleken 
till grov ab bor re. Får man tag på le-
vande nors eller strömming bör man 
ab so lut prova dessa betesfiskar. Gö-
 sen är oftast mycket köldstel på vin-
 tern och då står de gärna på botten 
där vattnet är något var ma re. Gösen 
är en mycket nyck full fisk och ofta 
får man för sö ka hitta dagens ”me-
dicin” för hur länge fisken behöver 
för att ta betet. Ofta måste man fis-
ka med be tes fis ken på rätt fiskedjup, 
ib land på över djup, dvs lite mer lina 
än vat ten djup så att be tes fis ken lig-
 ger på bot ten. Det van li gas te är dock 
att man fiskar mel lan 10 cm till 1 m 
ovan för bot ten. Vid fis ke i klara vat-
 ten lö nar det sig att läm na kvar li-
te is sör ja i hålet och detta spe ci ellt 
un der soliga fis ke da gar. Gösen bru-
 kar ha korta hugg pe ri o der och vid 
skym ning kan du räkna med en kort 
pe ri od när gösen är ak tiv. Nattfiske 
på vin tern har jag inte prövat, men 
någ ra bekanta hade en gång bra fis-
 ke. Gösen får inte känna mot stånd 
från rul len då de i så fall ofta spot tar 
betet. Li nan ska löpa så lätt att det 
inte blir tras sel på rul len. Var hittar 

man då gö sen? Gö sen finns i sto ra 
delar av skär går den och i mas sor av 
Sveriges in sjö ar. Ofta finns den i de 
inre delarna av skär går den där vatt-
 net är lite grum lig are. Vid branter av 
gryn nor där bot ten planar ut, bru-
kar gösen ofta stå. Mitt ute på sto ra 
fjärdar bru kar också vara in tres sant 
men då bör man ha god lo kal kän n-
e dom. Fis ke dju pet kan variera rejält 
från vilken typ av vatten man fiskar 
i. Jag har fått gösar på grundare än 
en meter vatten på vinten men of-
tast bru kar fisket bedrivas på runt 2-
12 meters djup. 

Nappet
Vid napp brukar vippan som li nan 
vilar på sjunka en bit för att sedan 
stanna, viktigt är att li nan inte sitter 
för hårt för då spot tar gösen oftast be-
tet. De bästa nap pen är när fisken tar 
betet och sedan simmar bortåt med 
jämt tempo, då brukar fis ken krokas 
bäst. Vissa dagar bi ter gösen då ligt 
på betesfisken och då bru kar det bli 
små bit mär ken från gös ens huggtän-
der. Så da na dagar missar man en hel 
del fisk. Det brukar bli små bit mär -
ken från huggtänderna med följd av 
att betesfisken dör. Som om Dra ku la 
har varit framme och bitit. En stor 
släde är att re kom men de ra då man 
ofta har massor av fis ke sa ker med sig. 
En hink med be tes fis ken väger en hel 
del och isborren tar plats. Ett ekolod 
kan hjälpa dig att hitta branterna ute 
på fjärden. En bra isborr är ett mås-
te och både Ranta nen 200 mm eller 
Mora Lazer 200 mm är mycket bra 
is bor rar, de bästa! När man fis kar gös 
bör man fis ka minst en halv timme 
i ett och sam ma hål inn an man flyt-
tar spöt. Om jag fiskar på ett ”hett” 
ställe kan det ibland hända att jag 
fiskar i samma hål hela da gen. Det-
ta är inte så vanligt, fö re kom man de 
dock. Hugg pe ri o den kom mer så små-
ningom, så ofta lönar det sig att nöta 
på dom köldstela fiskarna om man 
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Bergmans

En fin gös får gå tillbaka till sitt rätta element 


