
GJEDDEFISKE PÅ EINAFJORDEN 

Gjedda er no. 1! 
Terje Spjelkavik i Gofishing er en av få som jobber 
som fiskeguide i innlandet i Norge. En ekstra  
forkjærlighet har han for gjeddefiske i Einafjorden, 
Vestre Totens største innsjø. 
 
Gofishing 
Båten til Gofishing er en 15 fot Starcraft åpen båt 
bygget i aluminium. Den er utstyrt med rorkult,  
kasteplattform og frontmontert el-motor med gps. 
Ved hjelp av gps´n kan el-motoren stilles på 
“ankerfunksjon”. Dette gjør at båten vil ligge stabilt 
innenfor en radius på tre meter.  
Båten er meget stabil og ypperlig for spinnfiske for 
guide pluss to fiskere. Den er også rigget for trolling, 
både for gjeddefiske på Einafjorden og for fiske etter 
storørret i Mjøsa, eller den storvokste gjedda her, i 
følge guiden.  
 
Gofishing starter sesongen for gjeddefiske i mai og 
holder på fram til fredningen i Einafjorden, den 15. 
september.  
 - Einafjorden er og blir ett godværsvann. Varmt vær 
med godværsskyer og lett bris er ønskevær. Alle  
fiskemetoder fungerer, forteller Spjelkavik, som har 
guidet siden 2009. Gjestene har vært sportsfiskere 
fra Tyskland, Norge, Nederland, Polen og andre land 
i Øst- og Vest-Europa. Han har også hatt besøk av de 

største sportsfiskemagasinene i Nederland og  
Tyskland. I 2013 deltok han som kjentmann og  
fiskeguide i en større tysk tv-produksjon om  
sportsfiske i Norge i samarbeide med Innovasjon 
Norge. 
 
90% av gjestene mine ønsker å praktisere spinnfiske 
med jerkbait, wobbler og jigg, mens noen få  
foretrekker en dorgetur, eller fluefiske. Mitt opplegg 
vil også være en ypperlig bursdagsgave til de som vil 
prøve gjeddefiske, men som trenger et lite dytt for å 
komme i gang, proklamerer guiden. 
  
Gofishing 
Telefon: 458 09 015  
E-post: post@gofishing.no  
Hjemmeside: www.gofishing.no 

- Det er viktig å være grundig og hensynsfull i alle 
ledd når fisken skal avkrokes og gjenutsettes. Å 
bruke utstyr beregnet for dette er derfor viktig,  
forteller fiskeguide Terje Spjelkavik.  
(Foto: Morten B. Stensaker) 
 
 
 

Fiskeguide i Gofishing, Terje Spjelkavik, guider også 
på Mjøsa, etter både gjedde og ørret.  
(Foto: Morten B. Stensaker) 



Tips for fang og slipp  
 - Ta aldri med deg mer fisk hjem enn du kan  
benytte deg av. Sett tilbake de store individene 
med gode gener og som har liten matverdi. Ved 
fang- og slippfiske, ikke kjør gjedda lenge for å ha 
det moro, få den i håven ganske kjapt. Bruk stor og 
dyp håv, aller helst laget i gummi  med nett uten 
knuter. La fisken være i håven når du kroker den 
av, og bruk egnet utstyr for dette. Under avkroking-
en bør du også bruke en såkalt avkrokingsmatte, 
slik at fisken får ligge mykt mens den er ombord, 
oppfordrer gjeddeguide Terje Spjelkavik. 
 
Skal fisken veies og måles, så ha den i et mykt og 
oppbløtt veienett. Slik unngår du å skade slimlaget 
og ikke minst øynene til fisken. Bruk av gjellegrep 
og støtte med den med andre hånda under buken 
den tiden du har gjedda ute av vannet/håven, er 
andre ting som er veldig viktig for skånsom behand-
ling av fisken. Et annet poeng er å bruke kroker 
med små mothaker. De skader fisken mindre og er 
enklere å løsne.  

 
Gjedda – no. 1  
Gjedde i Einafjorden har Terje Spjelkavik fisket  
aktivt de siste 10 årene. Med tiden har  
begeistringen for vår største rovfisk i ferskkvann 
bare vokst for ham.  
 - Skriv gjerne at gjedda er no. 1 for meg.  
Størrelsen er ofte bra, den angriper ofte agnet  
eksplosivt og dens form og utseende er en  
topp-predator verdig, forteller Spjelkavik. 
 
Den største reporteren har klart å få sikre data på 
fra Einafjorden veide 13,5 kg. Den ble tatt under 
kultiveringsfiske med ruse av grunneierlaget en 
gang på 90-tallet. Bestanden av gjedde er god i 
Einafjorden. Mye av vektene på fiskene som  
gjestene hos Gofishing får ligger mellom 2 og 5 kg. 
Nesten all fisken som blir tatt blir gjenutsatt. 
 
Skal vi tro vår kjentmann rett er fiskene her et syn 
for øyet; korte og runde. Dette sammen med at  
fisket kan forgå med skog og åkrer som ramme 
rundt fisketuren, er nok to viktige årsaker til at 
gjeddeentusiastene kommer hit. 
  
 
 
 
 
 
 

Gjeddene i Einafjorden er kjent for å være ganske kompakte fisker. (Foto: Morten B. Stensaker) 

Gjedde er no. 1 for Terje Spjelkavik. Denne var 
105 cm og veide 8 kg.  
(Foto: Morten B. Stensaker) 



“Slider-” og “glider-jerk” 
Guide Terje Spjelkavik tar oss med til en grunne 
hvor fisket etter gjedde pleier å være godt.  
Området er 1-5 meter dypt. Den nordlige halvdelen 
av Einafjorden er stort sett er grunn med innslag av 
renner og hull på bunnen. Her er mye vegetasjon 
og flere viker hvor gjedda leker om våren. Den  
sørlige halvdelen er stort sett dyp og fattigere på 
vegetasjon, men noen få mindre grunntopper  
finnes også her. Et større gyteområde ligger også i 
denne delen, sannsynligvis Einafjordens viktigste 
gyte- og oppvekstområde for gjedde. 
 
- Dorgefiske kan være både koselig og effektivt nok, 
men det er fiske med jerk som er det ypperste for 
meg. Dette gir en veldig direkte kontakt med fisken; 
det er så du kjenner det helt ned i stanghåndtaket 
når gjedda tar, forteller Spjelkavik entusiastisk. 
  
Jerkene han bruker er utviklet i ulike synkegrader 
for å kunne fiske på ulike dyp. De er også ulikt  
bygget i forhold til hvilke bevegelsene de skal ha: 
En jerk “glider” slår langsomt ut til sidene, mens en 
jerk “slider” slår raskere og kortere ut til sidene  
under den rykkvise innsveivingen som denne for-
men for fiske krever. 
 
Etter en times fiske følger en voksen gjedde inn til 
båten, men slik gjeddene ofte gjør tverrvender den 
like før agnet kommer til vannoverflaten. Et nytt 
kast gjøres mot området fisken kom i fra. Ikke  
sjelden tar den i neste forsøk. Ved det tredje er det 

derimot ytterst sjelden  noe skjer, har guiden erfart.  
Tre bytter av jerk og en time senere er alt like stille. 
Båten flyttes til et nytt grunnområde og Fiskeguiden 
monterer en liten favoritt: Baitfish “Brax”- jerk, 
håndlaget av svensken Magnus Axelsson Og det blir 
den som gjør at vi kan koste på oss dagens største 
smil. Gjedda er 105 cm og vekta 8 kg! 
 
Fiskeutstyr for jerk-fiske 
Her er sportsfiskeutstyret Gofishing bruker ved 
jerkfiske etter gjedde:  
Fortom: 
1 mm fluorkarbon-snøre, ca 50 cm. Fortommen bør 
ha såpass lengde fordi gjedda kan “rulle” under kjø-
ringen, slik at snøret kan komme i kontakt med de 
skarpe gjeddetennene eller agnorene på krokene.  
Fiskestang: 
Spesialkonstruerte for jerkfiske, 6-7 fot lange og for 
kastevekter på minimum 125 g.  
Jerk: 
Salmo, Savage gear, Pikopath, Buster og Baitfish 
“Brax”, er de viktigste jerk-utgavene. Vektene er 50 
til 150 g.  
Snelle og snøre:  
Multiplikatorsneller, beregnet for 0,36-0,41 mm 
multifilamentsnøre. Denne type snører er 
“stumme”; de strekker seg minimalt. Dette gir me-
get god kontakt med agnet og når en gjedde såvidt 
er borti. Multifilamentsnørene gir også veldig gode 
krokingsegenskaper i gjeddas harde og tannsatte 
gap. Ulempen ved dem er at fisk som sitter dårlig 
lettere slår seg av siden snøret ikke “fjærer”. Jevn 
og myk snellebrems og høy stangføring er derfor 
viktig! 
 
Spjelkavik bruker så “tykke” og sterke snører av to 
grunner: De tåler gjentatte kast med tunge agn og 
de gjør det mulig å ta inn gjedda ganske hardt, slik 
at fisken ikke går tom under kjøringen.  

Eksempler på gode jerk-baits for gjeddefiske i  
Einafjorden. (Foto: Morten B. Stensaker) 

Fiskeseongen for Einafjorden strekker seg fra mai 
til 15. september (fredningstid). Sjøen er en typisk 
“go´værssjø” når det gjelder fiske etter gjedde. 
(Foto: Morten B. Stensaker) 



En innsjø i balanse 
Einafjorden huser en meget god bestand med  
edelkreps, kanskje den beste i landet. Årlig tas det 
omlag 3 tonn kreps, over minstemålet, til en  
markedsverdi på rundt 1 million kroner.  
- Forståelig nok frykter vi å få krepsepesten hit.  
Historien har jo vist hvilke enorme konsekvenser 
den fikk og fortsatt har for krepsbestander i ulike 
deler av Østlandet, forteller formann i Eina vilt og 
fiskelag, Lars Arne Mjørlund.  
 
Formannen ber derfor innstendig båtfiskerne om å 
lese instruksen for bruk av desinfeksjonsutstyret og 
bruke dette på båt og fiskeutstyr, og annet som har 
vært i kontakt med vann fra et annet vassdrag. In-
struks og utstyr er utplassert ved båtrampa ved Eina 
grendehus. Se: www.einafjorden.no 

 Fiske har i dag liten næringsmessig betydning,  
bortsett fra litt sportsfiske.  Tidligere var Einafjorden 
kjent forgode bestander av ørret og røye. Røya er i 
dag nesten borte og ørretbestanden er kraftig  
desimert. Kultiveringsfiske for ørret har pågått  
siden 90 tallet. 2008, 2009, 2010 og 2013 har vi 
hvert av årene satt ut 1000 to-somrig ørreter,  
forteller Mjørlund.  

Årsaken til at sammensetningen av fiskearter i  
innsjøen har endret seg er sammensatte, og det er 
vel ingen i dag som har den hele og fulle oversikten, 
tror formannen. 

 - Siken har vært her så lenge folk kan huske, men vi 
vet at fiskearten er en meget farlig konkurrent i 
matfatet for både ørret og røye. Krepsen kan nok 
her være en liten joker i forhold til siken, fordi den 
beiter rogn på sikens gyteplasser. På den annen 
side vil den også gjøre det på røyevarpene. Gjedde 
ble påvist på slutten av 70-tallet. I 1985/86 fikk den 
en voldsom oppblomstring – folk sa det var “gjedde 
overalt” i sjøen. Samtidig kom vasspesten. De første 
årene hadde den en voldsom oppblomstring. Vi 
fryktet det verste, særlig med tanke på krepsen, 
men i dag anser vi ikke vasspesten som noe stort 
problem, forteller formannen.  

At gjedda ble så tallrik, samtidig som røye og ørret 
var i tilbakegang, vekket et folkelig engasjement. 
Grunneierne gikk derfor sammen om noen grep.  
 
 - Med ulike fangstinnretninger ble det i løpet av 
fem år fanget 13 tonn gjedde og sik, med en forde-
ling på 70/30. Selv om røya nesten er borte og ør-
retfiske bare er en skygge av hva det var, ser sjøen i 
dag ut for å være i en brukbar balanse. På tross av 
bosetting og jordbruk i nedslagsfeltet til sjøen er 
helsetilstanden til Einafjorden god, så god at den 
brukes som drikkevannskilde, avslutter Mjørlund i 
Eina jakt- og fiskelag. 
 
Ola Hegge, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Oppland hadde følgende kommentar:     
- Einafjorden er ganske sikkert det vannet som gir 
størst avkastning for kreps i vårt fylke. 
 

Eina vilt og fiskelag ber innstendig om at også du 
tar dine forhåndsregler i forhold til spredningen 
av krepsepest. (Foto: Morten B. Stensaker) 

VIKTIG: I båthavna finner du desinfeksjonsutstyr for 
båt og fiskeutstyr. Les instruksen nøye!  
(Foto: Morten B. Stensaker) 



 
Praktisk info 
Einafjorden jakt og fiskelag administrerer fisket. 
Formann, Lars Arne Mjørlund:  
Telefon: 958 01 232 og e-post lam@eltera.no 
Fiskearter:  
Abbor, sik, krøkle, ørret, ørekyte, gjedde og røye. 
Meget god bestand med edelkreps. 
Minstemål for ørret er 25 cm.  
Sesong:  
1. desember til 15. september. 
Agnfisk fra andre vann (død eller levende) er for-
budt. Bruk av levende agnfisk fra sjøen er heller 
ikke tillatt,  
Fiskeredskap:  
Maks 4 stenger (fire agn/kroker) pr båt. 
Fiskekort:  
Døgn kr. 30,- og sesong kr. 125,-.  Fås kjøpt på Eina 
post og bensin, elefon:611 95 365. 
Barn under 16 år fisker gratis.  
Båtutsetting:  
Når du kommer til Eina, ta av til sentrum og kjør 
forbi bensinstasjonen. Passer brua over munning-
en. Like etter kommer du til Eina grendehus hvor 
det er p-plass og utsettingsrampe for båter.  
VIKTIG:  
Krav om desinfisering av fiskeutstyr og båt for  
tilreisende og de som har brukt båten i et annet 
vassdrag. Ved båtrampen ved Eina grendehus er 
det satt ut desinfeksjonsutstyr. Les instruken nøye! 
Annet:  
Egne regler for motorferdsel: www.einafjorden.no 
Dybdekart: www.einafjorden.no/Eina_kart.pdf  
 
 

 

 
Verdenskjent geologisk felt 
Hunnselva renner fra Einavatnet til Gjøvik by langs 
en forkastningslinje i berggrunnen. Elva danner 
grense for det verdenskjente Oslofeltet; altså 
“norsk” grunnfjell av harde og næringsfattige  
bergarter på vestsiden og skifrige bergarter med 
mineraler og mye kalk mot øst. Det er disse  
bergartene, tilhørende Oslofeltet, som har gjort 
dette distriktet til et av landets rikeste jordbruks-
kommuner.  
 
Enkelte av de geologiske lagene i Oslofeltet  
inneholder fossiler, som skjell fra blekksprut,  
muslinger og snegler, trilobitter. Finner du et slikt 
område har du noe spennende i vente!  

Einafjorden (398 moh), også kalt Einavatnet, ligger i Vestre Toten kommune. I norrøn tid ble Eina skrevet 
som eini, etter bartreet einer.  Sjøen er kommunens største: 13,9 km² stor, 15 km lang og 2 km på det 
bredeste. Største dyp er 56 meter, midt i sjøen. Reguleringshøyde: 2,3 meter. Helgedalselva, Skreppelva 
og Strømstadelva er viktige tilløpselver. Fra Einafjorden renner Hunnselva ut i Mjøsa ved Gjøvik. 

Frister det med en guidet gjeddetur?  
www.gjovik.com/no/Fiske/Fiskeguide/  
 
Båtutleie og overnatting:                                    
www.gjovik.com/fiske  
 
Tekst og foto:                                                 
Morten B. Stensaker 
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