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Vinterns ismete står för dörren. Att göra rätt saker  

vid rätt tidpunkt är a och o vid allt fiske. Ta del av Markus 
värdefulla tips för ett bättre och smartare ismete!
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Rikta alla vippor 
så de syns bra från 

lägerplatsen.

Spara isslasket  
runt hålet för att 

isolera.

Nollställ lin-
räknaren när du 
riggat klart för  

att kunna se hur 
långt fisken rusat.

Borra ett hål i  
lägret för att  

ha koll på hur fort 
det fryser.

Klipp till en 
PET-flaska för 

att transportera 
betesfisken  

till hålet.

BÄTTRE ISMETE

ett tag att ni fungerar som robotar och följer ett slags 
rörelse mönster. Under medvetet har ni en gemensam 
strategi för hur man ska agera vid olika situationer 
under dagens ismete. Så bilda dina egna mönster och 
strategier med fiske kamraterna, men ta gärna del av 
några tips. För vissa må de vara självklara, men inte för 
andra. Små detaljer som kan göra stor skillnad!

PÅ PLATS
Att välja lägerplats kan man göra på olika sätt. 
Antingen sätter ni er med rygg mot rygg för att slippa 
den kalla blåsten, eller så sätter ni er mot vinden för 
att lättare höra bjällrornas klang då en vippa fäller. 
Jag tycker att det är bäst att ha alla spön framför sig så 
man ständigt ser vipporna. Men andra tycker om att 
sitta i mitten med spön runtom sig själva. Borra direkt 
ett hål mitt i lägret. Delvis för att kolla djupet på den 
eventuella fiskeplatsen och fylla beteshinken med 
färskt vatten. Med ett hål i lägret kan du hålla koll på 
hur fort det fryser i hålen och när det är dags att gå en 
runda och ta bort isen i ismetehålen. 

Innan du överhuvudtaget inleder fisket bör du ha 
en smidig väska där alla tillbehör och verktyg finns 
 tillhanda för att hantera en fisk på ett bra sätt. I min 
väska har jag tång, avbitartång, våg (extra batterier), 
måttband, vågsäck, kniv, isskopa och kamera. Just 
för att slippa springa fram och tillbaka på fiskens 
 bekostnad. Till ismetet använder jag oftast tackel med 
endast en trekrok. Anledningen är att det krokar lika 
bra, enklare att kroka av samt gör mindre skada på 
både fisk och betesfisk. Fungerar verkligen klockrent 
till betesfisk i normal storlek (20–25 cm). Krok-
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smete kan man göra på många olika 
sätt. Vissa fiskare gör si, medan andra 
fiskare gör så. Jag har isfiskat under flera 
år och har otroligt många pass på mitt 
fiskekonto. När man bor i Norrbotten 
får man se till att använda den långa 
vintern så bra man kan och göra det 
bästa av situationen. Oftast har man 
fiskbara isar från slutet av oktober till 
början av maj.  Tro mig, man  hinner 

med ett antal fiskepass under den perioden. Det jag 
har märkt under dessa år är om man under en längre 
tid fiskar med samma person/personer så kommer 
fisket  effektiviseras oerhört mycket! Du märker efter 

Linräknaren är ett bra  
verktyg att använda sig av. 

 Nollställ den när betesfisken  
är på önskat djup. 

PET-flaskan bör 
 alltid vara  laddad 
med en betesfisk 
som kan tas med 

direkt då det hugger.

Genom att ha alla tillbehör 
på plats gör du både dig 

själv och fisken en tjänst!
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Gör i ordning  
en smidig väska 

med ALLA tillbehör 
för att kunna 

hantera en fisk.

Ha med kikare 
för att underlätta 

inspektion av  
vippor från 

lägerplatsen.

Kroka av fisken  
i hålet och doppa 
den mellan varje  

del av hanteringen.

Använd tackel  
med endast  
en trekrok.

Arbeta som ett  
lag och ta  

varannan fisk!

storleken jag  använder brukar vara 1/0 eller 2/0. Om 
du märker att fisken är klurig och ofta lyckas plocka 
betesfisken från kroken innan du hinner fram, då 
kan du sätta en bit gummi på kroken som håller fast 
betesfisken.

PLACERA UT SPÖNA
Till att börja med, arbeta som ett lag! Ni fiskar 
tillsammans och varför inte göra allt gemensamt? 
Förut när jag ismetade med mina kamrater så 
använde vi orden ”mina och dina spön”. Man 
samarbetade inte och tog fisken som högg på sina 
egna spön. Allt tog så otroligt mycket längre tid och 
resultatet blev aldrig lika bra, med tanke på att det 
blev som en slags tävling. Det är ju klart att alla vill 
ha sina spön på det ”bästa stället”. Det där är ett bra 
tag sedan och nu är det samarbete till 100% som 
gäller! Använd utrustning och kunskap tillsammans 
för att lyckas. När jag placerar ut spöna så gör jag 
enligt följande. En person går först med isborr och 
isskopa, borrar hålen, sparkar bort eventuell snö 
och rensar hålet från issörja och slask. Men kom 
ihåg; är det minusgrader ute så kan det vara smart 
att lämna ringen av issörja runt hålet. Den isolerar 
för kylan och ger vindskydd. Man märker snabbt 
skillnad på att hålet inte fryser lika fort. Sedan 
kommer nästa person som drar pulkan med spön, 
vippor och beteshinken och riggar upp allt vid de 
färdigborrade hålen. Nu finns det två saker man bör 
tänka på. Det första är ganska självklart, men när 
jag varit ute med ovana ismetare så märker man att 
de inte alls tänker på det. Vippan ska alltid placeras 
så dess sida är vinklad mot lägerplatsen. Med denna 
vinkel är det betydligt enklare att se om vippan är 
nerböjd eller inte. När allt är färdriggat brukar jag 
se till att nollställa räkneverket på rullen. På så vis 

kan jag se vid ett hugg om fisken har simmat iväg med 
betet eller inte. I mitt tycke så är det viktigt att veta 
hur fisken har uppfört sig när den tagit betet, innan 
det är dags att sätta in mothugget. Som ni förstår är det 
bra att ha rullar med räkneverk. När allt är klart kan ni 
luta er tillbaka i era sköna karpstolar vid lägret. 

NÄR FISKEN HUGGER
Oftast märker man direkt när en vippa signalerar 
hugg, antingen med hjälp av hörseln eller synen. Men 
ibland kan man missa det och vippan kanske syns 
dåligt, eller så har den kanske ramlat ihop. Om man 
är osäker är det perfekt att ha en kikare till hands och 
kolla läget. Istället för att behöva resa sig ur den sköna 
karpstolen och gå till spöet så behöver du bara sträcka 
dig efter kikaren. När en vippa signalerar hugg så är 
det bara att springa raka spåret för den person som ska 
ta fisken. Person nummer två har som ansvar att ta 
med sig ”verktygsväskan”. Men vill man göra det ännu 
smidigare och slippa springa flera gångar, kan det vara 
smart att också ta med sig en ny betesfisk. Visst, du 
kan ta den i handen, vilket blir kallt för både dig och 
fisken. Men du vet aldrig vad som händer vid hålet, 
kanske är det storfisken som tar tio minuter att landa? 
Att ha en uppskuren pet-flaska redo, med både vatten 
och en betesfisk i, är guld värt. Nu kan du ta med 
dig allt till hålet och slipper springa fram och tillbaka 
med tång, kamera eller ny betesfisk. När du sedan 
har landat fisken med ett gälgrepp finns det ingen vits 
med att lyfta den ovanför vattenytan och ut ur hålet. 
Detta har jag sett så många gånger då duktiga fiskare 
lyfter upp fisken och lägger den på  mattan direkt ute 
i den kalla luften. Ta det lugnt och håll kvar fisken i 
hålet medan du krokar av fisken. Fisken mår bättre 
av att få vara i vattnet. Den får syre och fryser inte. 
Dessutom kommer den behålla lugnet. Du själv får en 
bättre  vinkel för att avkroka fisken. Vill jag väga och 
fotografera fisken gör jag det fort och doppar fisken i 
hålet mellan varje del av hanteringen. Då minimeras 
skador på fiskens slemskikt och ögon. 

Ismete vid gryningen.  
Ta del av några enkla tips  

som gör ditt ismete  
till det bättre!

Genom att hålla  
fisken i hålet blir det 
lättare att kroka av.


