
MEITEFISKE I MJØSA 

Ved Gjøvik by kan du oppleve et meget fint fiske 
etter fiskearter som, mort, vederbuk, brasme og 
abbor. Et vidstrakt jordbrukslandskap gir en fin 
ramme rundt fisketuren ved Norges største  
innsjø. (Foto: Morten B. Stensaker) 
 
Ved båthavna i Gjøvik en kveld i august møter vi 
Thomas Ødegård, fra Vestre Toten.  
 -Å gå inn i “meitebobla” med fiskestanga er som 
søt inspirasjon. Da skrur jeg helt av og alt handler 
en liten stund kun om min store hobby og det å 
leve seg inn i fiskens verden og gjennom det for-
søke å bli en bedre fisker, forteller Thomas.  
 
“Rekorden” ved stedet vi skal tilbringe kvelden, 
natta og morgenen sammen skal være 90 kg, i all 
hovedsak brasme, mort og vederbuk. Fangsten 
ble tatt på 2,5 timer! Metoden var duppmeite 
med toppknytt teleskopstang. Bortsett fra et par 
timer, mens natta er på sitt mørkeste, skal vi opp-
leve et forrykende fiske etter mort, brasme og ve-
derbuk. Også abbor, harr og hork blir bokført, 
mens siken glimret med sitt fravær.  
 
Thomas er klart en av profilene i dagens norske, 
moderne meitemiljø. Fire ganger har han deltatt 
på det norske landslaget i moderne meite. Under 
Nordisk tok han gull individuelt og gull for lag, i 
2008. Inntil 2009 hadde han norgesrekorden for 
mort.  
 
Isfiske er også viktig for sportsfiskeren, som har 
sitt daglig virke som lærer i barneskolen. I 1999 og 
2004 ble han da også NM-mester i isfiske individu-
elt, og på landslaget i isfiske var han i tre sesong-
er, frem til 2011 
 
 - Gjedde, ørret og abbor er kjent for å kunne bli 
store i Norges største innsjø. Dette er også tilfelle 
for vederbuk, brasme og mort. Forklaringen er 
nok at Mjøsa byr på gode oppvekst- og nærings-
forhold, mener Thomas.  

 
 
Magisk nattfiske etter brasme 
- Nattfiske etter brasme (Abramis brama) er for 
meg noe av det fineste fiske jeg kan tenke meg. Å 
være alene og halvtrøtt mens en ny dag gryr og 
bettet er på topp, er en intens opplevelse. Mitt 
fiske etter brasme foregår stort sett med feeder, 
eller på norsk; “fórkurv”. Noen ganger bruker jeg 
også en matchstang (lang stang med snelle) med 
fastmontert, eller glidende dupp, eller en topp-
knytt teleskopstang og dupp, forteller Thomas.  
 
Forberedelser i form av fòring av området fisket 
skal foregå, er en vesentlig oppgave for en meite-
fisker. Lukta fra fóret tiltrekker seg fisken. Fóret 
gjør også at den blir værende på stedet. 
 - Det tar vanligvis noen timer å fòre inne de store 

stimene med brasmer, så en fòring eller to i god 
tid før fisket skal starte er en fordel. Lokkefóret 
klemmes sammen til små boller og kastes, eller 
skytes ut med en grov sprettert, på samme sted. 
Presis fóring er viktig for ikke å spre fisken for 
mye, understreker Thomas. 
 
Mark, mais og maggot er agn som har gitt Thomas 
store fisker. Han legger til at det ser ut for å være 
to typer brasme i dette området. En type er mørk, 
bronsefarget, mens den andre er lys og skinner 
som messing. Kanskje er de lyse fiskene yngre enn 
de mørke?, spør totningen.  
 
Fra stedet jeg møter Thomas har han aldri fått 
mindre brasme enn 2 kg. Hvorfor det ikke har blitt 
mindre fisker synes han er underlig. Kanskje for-
klaringen ligger i at de yngre fiskene foretrekker 
et annet livsmiljø enn de store?, undres Thomas. 
 
 

Thomas Ødegård regner sen kveld og grytidlig 
morgen som den beste tiden for å fiske brasme. 
(Foto: Morten B. Stensaker) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den meget ivrige og grundige sportsfiskeren ofrer 
gladelig nattesøvnen for å komme i kontakt med de 
store brasmene. Med mørke som skjul kommer fis-
kene inn fra områder de oppholder seg på dagtid. 
Om kvelden kommer de inn på grunt vann for å fin-
ne mat på steder med bløt slambunn. Her står de 
bokstavelig talt på hodet mot bunnen og med sin 
framoverskutte munn for å suge til seg kolonier 
med mark. 
 
En stor mark, eller to mark i medium størrelse i 
kombinasjon med feeder har gitt best resultat. 
Dette var agn og metode som også ga ham hans 
hittil største brasme i Mjøsa. Den ble tatt en august-
natt i 2010 og veide 4150 g. Thomas er tydelig på at 
det er fullt mulig å få brasme opp mot 4,5 kg i  
Mjøsa.  
 
Vederbuken – den barnevennlige 
Vederbuken (Leuciscus idus) er ganske tallrik i Mjø-
sa. Den spiser det meste, fra vannplanter og bunn-
dyr til småfisk. Dette er generalisten blant  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

karpefiskene, vil noen si. Under ørretfiske om våren 
tas det av og til vederbuk under overflatefiske med 
sluk og wobblere. Da er vederbuken som mjøsørre-
ten på jakt etter den lille, stimlevende krøklen. En-
hver mjøsfisker vet hvilke betydning krøklen har for 
fiskespisende rovfisk i Mjøsa. Krøkle er fisken som 
ble skapt for at rovfisken skulle få mat, er det sagt! 
 
 - “Buken” som vederbuken også kalles, er en ypper-
lig art for de som vil starte med moderne meite, 
gjerne sammen med barna. Buken i Mjøsa blir 
ganske stor, den er bitevillig og tar det meste av 
agn. Mais - som du får i enhver matbutikk, maggot 
og mark er gode agn. Å kombinere agnene til såkal-
te “cocktails” er ikke dumt. Noen fisker buken med 
tørt brød på overflaten. Eller hva med en liten bit 
gulost sammen med et par maiskorn på bunnen.  
Thomas største vederbuk i Mjøsa veide 2180 gram. 
Den ble tatt under feederfiske og med en 
“agncocktail” av mark/mais.  
 
 
 
 
 

Vederbuken er populær, fordi den er bitevillig, ofte er tallrik og at den kan bli stor. Denne veide drøyt 2 kg. 
Skibladner “Mjøsas hvite svane” sees i bak i bildet. (Foto: Morten B. Stensaker) 



Store mort 
Morten (Rutilus rutilus) er ganske tallrik i Mjøsa. 
Morten lever i første rekke av insekter, mindre 
bunndyr og vannplanter. Større mort kan også ta 
fiskeyngel. For lake, gjedde, ørret og abbor er den 
en viktig byttefisk. 
 
Thomas var tidligere innehaver av norgesrekorden 
for mort. Fisken ble tatt fra båthavna vi møter ham. 
Den ble fanget i juni 2008 og veide 1.000 g.  Strate-
gien var feederfiske på ca 4 meters dyp og kombi-
nasjonen mark og mais til agn.  
 
 - Rett etter at den ble tatt veide fisken 1015 g. Der-
med var kanskje den første morten som bikket ki-
losgrensen for denne arten tatt på sportsfiskeutstyr 
i Norge. Et magisk øyeblikk, sier Thomas, som rang-
erer de store mortene like høyt som stor brasme.  
 
Fiskesesong og fiskeplasser 
Thomas tipser om at meitesesongen i Mjøsa kan 
starte så fort isen har gått og vare til langt ut i okto-
ber. Juni, juli og august er nok de sikreste månede-
ne. I mai og juni er fisket best i nærheten av de 
store gyteområdene. Utover sommeren kan man 
treffe på fisken over hele Mjøsa – på grunnere 
vann, aller helst ved elveutløp og i viker med bløt 
mudderbunn. 
 
 - Brasmefisket er vanligvis best sen kveld og grytid-
lig morgen, men det er og mulig å ha godt brasme-
fiske på dagtid i lett regn og god temperatur. Veder-
buk og mortefiske er stort sett best i de lyse timene 
av døgnet, men ingen regel uten unntak.  
 

Fra utløpet av Hunnselva og langs strandpromena-
den sørover fra Gjøvik kan du praktisere et variert 
og i norsk sammenheng ganske så artsrikt fiske,  
tipser Thomas.  
 
Feederen – fórkurven 
Feederfiske, eller på norsk fiske med åpen fórkurv i 
kombinasjon med agn, er nok jevnt over den beste 
metoden for å komme i kontakt med brasme, mort 
og vederbuk her jeg fisker, forteller Thomas.  
Hva er så en feeder! Jo, det er en liten kurv-
lignende sak som kan fylles med lokkefór. Den lille 
dingsen gjør det mulig å fóre lite og presist ved  
agnet. På kurven er det montert et lite søkke.  
 

 
 
 

Morten i Mjøsa er kjent for å kunne bli stor. Her  
Thomas Ødegård, som hadde norgesrekorden for 
fiskearten til 2009. (Foto: Morten B. Stensaker) 

Harren er en av flere fiskearter som svømmer i 
strandsonen til Gjøvik by.  
(Foto: Morten B. Stensaker) 

Feeder, eller åpen fórkurv, “ladet” med lokkefór. 
Kroken er agnet med en “cocktail” av mais og 
mark. En fin kombinasjon av agn for å fiske mort, 
vederbuk og brasme. (Foto: Morten B. Stensaker) 



Fiskestang, snøre, krok og fortom 
Fiskestanga Thomas bruker for sitt feederfiske er 13 
fot. Stanga har en noe kraftig rygg, fordi en feeder-
kurv fylt med lokkefór, sammen med søkket veier en 
del. Snella er en haspellsnelle som er fylt med 0,12 
mm multifilamentsnøre. Denne type snører strekker 
seg minimalt sett i forhold til vanlig fiskesnøre, så-
kalt monofilament. Et slikt snøre gir optimal føling 
med agnet når fisken napper. Fritt på snøre henger 
en glidende fórkurv. At kurven/søkke henger fritt på 
snøret er viktig for at fisken skal merke minst mulig 
motstand når den trekker i agnet. Ytterst sitter 
fortommen, ca meteren lang og med en diameter på 
0,16 mm.  
 
For vederbuk og brasme foretrekker Thomas krok-
størrelse 10 og for mort størrelse 12. Han tar og 
hensyn til agnets størrelse; lite agn, liten krok og 
motsatt. Ulike agn og agnkombinasjoner er ikke 
dumt å prøve når fisken ikke vil bite.  
 
 

Varier også størrelsen på agnet. Smått kan noen 
ganger være godt. Et stort agn er altså ikke alltid 
synonymt med stor fisk! Uansett er det viktig å  
bruke mye tid. Jo mer du er i felt, jo mer vil du lære 
og øke sjansene for å få fisk, fastslår vår ekspert.

En pekefinger på et multifilamentsnøre gjør det enkelt å registrere napp! En teknikk jeg praktiserer  
fortrinnsvis når det er mørkt el når det er en del bølger og det da gir bedre kontakt med feederen å kjøre 
stangtuppen under vann i forhold til å ha den i stående i en stanghviler over vann. (Foto: Morten B. Stensaker) 

Feederen med lokkematen følger med agnet ut og synker sammen til bunnen, hvor fóret vil løse seg opp.  
Duftene vil spre seg i vannet. Luktene skal tiltrekke seg fisken som vil finne noe å spise. Håpet er å vekke  
apetitten så mye at den lar seg friste av agnet, som jo ligger ved siden av fórkurven. Agnet bør tilsvare noe av  
innholdet i lokkefóret. Er det mais og maggot i det, bør kroken agnes med ett eller begge disse agnene. 
 
Thomas er meget nøye med å kaste feederen på samme - sted hver gang! Dette for å konsentrere lokkefóret på 
ett avgrenset område, for slik å samle fisken mest mulig på ett sted.  

Ulike dufter kan påføres agnet for å vekke ekstra 
oppmerksomhet hos fisken. Her påføres agnet 
godlukt. (Foto: Morten B. Stensaker)



Lokkefóret 
 - Når du driver dette fisket må du regne med både 
smuler og lukt på fingrene, forteller Thomas mens 
han tilsetter lokkefóret vann.  
 
Han er bevisst på hva slags fòr han bruker, hvor 
mye han skal fóre og type egenskaper lokkemidlet 
skal ha. Hele poenget med fóret er jo at det skal 
være så attraktivt at fisken finner det interessant. 
37-åringen bruker selv ferdigproduserte fórblan-
dinger, men han forteller at det fint går an å lage 
sitt eget fór. Og slik kan du gjøre det: 
  
Bruk tørket, finknust brød, gjerne tilsatt litt korian-
der for å gi fóret en fin lukt. Hampefrø, vanlig boks-
mais og maggot og/eller opphakket mark er bra 
som partikler i fóret.  
 
 
 
 
 
 
 

Ved bruk av fórkurv er det viktig at blandingen 
henger sammen og samtidig er så porøs at den vil 
løse seg hurtig opp på bunnen. Dette for at duftene 
i fóret skal spres mest mulig i vannet og for at fis-
ken lettere skal kunne spise det.  
 
Ved bruk av fórballer (bildet) er det viktig at for-
blandingen er så klebelig at den kan klemmes sam-
men til runde, faste kuler, som ikke går i stykker når 
de kastes ut. Kulene, på størrelse med tennisballer, 
må likevel være så porøse at de løser seg hurtig opp 
på bunnen. At de avgir en del partikler på vei ned i  
vannet er ikke dumt, fordi dette gir liv og sprer mer 
dufter i vannet.  
 

Mer på Thomas Ødegårds hjemmeside: 
http://www.thomasfiske.no/?m=201008 
 
Båtutleie og overnatting:                                    
www.gjovik.com/fiske  
 
Tekst og foto:                                                 
Morten B. Stensaker 
 
 

Presis fóring er viktig. Lokkefóret droppes derfor 
mest mulig på samme sted, slik at fisken ikke skal 
spre seg for mye utover. (Foto Morten B. Stensaker) 

I løpet av en kveld, en natt og en morgen fikk  
Thomas Ødegård seks fiskearter, deriblant abbor. 
Mjøsa er kjent for sine fine bestander av denne 
fiskearten! Blant isfiskerne er abboren særlig  
populær! (Foto: Morten B. Stensaker) 

http://www.thomasfiske.no/?m=201008
http://www.gjovik.com

