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PÅ GJENSYN: For fiskeguiden er det en selvfølge at den store fisken skal få leve videre. Kanskje de møtes igjen..?

OPP FOR Å VEIE: Åtte kilo var svaret.

GJEDDAS BESTE VENN: Terje Sjelkavik, 
lokal fiskeguide.  

FULL KLAFF: Fiskejournalist Morten B. Stensaker skal lage reportasje om gjedde-
fiske på Einafjorden. 

TILRETTELAGT: – Hytta bak meg er en av 
flere vi leier ut til fisketurister. De kan 
også leie båt, forteller Geir Sivertzen 

Sivertzen har tidligere jobbet som markedsansvar-
lig ved Mustad AS og reist verden rundt med sin store 
interesse. Nå jobber han blant annet for å promotere 
fiske i Gjøvikregionen. Snart går turen til Tyskland og 
en større reiselivsmesse.

– Jeg nøler ikke med påstå at vi er midt i smørøyet når 
det gjelder sportsfiske etter gjedde. Med Mjøsa, Einafjor-
den, Randsfjorden og et godt knippe mindre tjern som 
også er interessante, sier han.

Gjennom Fiskelykke er det kartlagt muligheter for 
overnatting, båtleie, og guiding, og det er gjort enklere 
å kjøpe fiskekort. Sivertzen tror på å sette sammen opp-
levelsespakker for sportsfiskere. Dette skal prøves ut i 
tiden som kommer.

– Men vi er også opptatt av å vise hvilke opplevelser 
for eksempel gjeddefiske kan by på for folk i Innlandet 
..., sier han i det røsker i stanga. Først i den ene og så 
umiddelbart i den andre. 

Det hviner i sneller. Pulsen slår, men resonnerende 
bremser slår inn raskt. Vi skjønner at wobblerne har 
hektet seg fast på grunna. Vi rygger og får dem løs. Da 
ringer telefonen. Det er Terje, guiden. Han har ei gjedde 
på kroken. Og den er svær!

Geir gir bånn gass så fjordsprøyten står. Litt sør for 
Brudeholmen har Spjelkavik fått kontroll over gjedda. 
Den hviler ut i vannskorpa, i en diger håv. Og, ja, den 
er svær. 

Åtte kilo og 105 centimeter, registreres det på brygge-
kanten.

Fiskejournalisten Morten er ganske tilfreds. 
– Jeg var forberedt på å måtte ta flere turer til Eina før 

jeg fikk se storfisken, sier han.
Det glitrer litt i øynene på den sindige fiskeguiden 

også.
– Standardstørrelsen på Einavatnet er mellom 70 og 

90 centimeter. Dette er en av de bedre, sier han.

Hogget. Det er det som er så spesielt med storgjedda. 
Det brutale hogget når rovfisken angriper byttet sitt. For 
Terje Spjelkavik er det en opplevelse hver gang.

– Denne røsket skikkelig, sier han. 
Fisken behandles med største varsomhet. Kroken 

hektes ut med spesialtang. Terje legger seg på brygga 
og senker gjedda forsiktig ned i vannet igjen. Den drøyt 
meterlage fisken gjør noen rolige bevegelser før den kas-
ter på seg og forsvinner i dypet. 

For Terje er det den største selvfølge at gjedda skal få 
slippe. Han er en sportsfisker til innerst i margen, og set-
ter stor pris på denne skapningen. 37-åringens misjon 
er at flere skal få oppleve dette. Derfor har han startet 
fiskeguidevirksomheten Gofishing, med Mjøs-området 
som arena. 

Når det kommer til gjeddefiske, velger han Einafjor-
den. 

– Hvorfor?

– Stor variasjon mellom grunner og dypere vann gir 
mange fine fiskeplasser, med kort avstand imellom. Jo 
mindre tid man bruker på båtkjøring, desto mer får man 
fisket.

– Dine beste tips for å ta storgjedda?
– Nummer én er å gjøre seg kjent med bunnforhol-

dene. Se etter siv eller annen vegetasjon, som avslører 
grunnene. Gjedda står gjerne på kanten, der det blir dy-
pere. Begynn gjerne med å dorge. Et ekkolodd som viser 
dybden kan være veldig nyttig. Wobbler eller jerkbait er 
gode sluker. Varier farger og størrelser og ikke vær redd 
for å sette på noe stort. Varier også hvordan du fisker 
– overfladisk, dypt, sveiv fort, sveiv langsomt ...

– Må man ha båt?
– Nei. Det går fint å fiske fra land, men wsjansen for 

å hekte i bunnen er større og det er litt tregere å forflytte 
seg, sier gjeddas verste fiende... og beste venn.
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