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Med barnen på fiskafänge
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Fiske är en fritidsaktivitet som på många sätt och vis förenar både familj och vänner. Fisket 
erbjuder såväl motion som en möjlighet till att njuta av naturen. Fiskeresor tillsammans med
barn ska vara tidsmässigt korta och alltid företas på barnens villkor!

När ett barn är med på fisketuren, får den vuxne lov att
glömma sitt eget fiske och istället inrikta sig på att inst-
ruera, sporra och underhålla sin lärling. Om det finns
flera barn med på turen, är det alltid bäst om alla har
varsin instruktör. På så vis får varje barn en vuxen per-
sons odelade uppmärksamhet. Kom även ihåg att ald-
rig undervärdera betydelsen av rikligt beröm.

Den första fisketuren bör inte vara för lång, en halv-
timme räcker gott och väl. Genast barnet visar tecken
på att tröttna bör man packa ihop och åka hem. På så
vis hålls ”fiskehungern” vid liv. Fiskeupplevelsen för s-
tärks ytterligare av en mysig picknick. Korvgrillning
eller plättstekning lyfter upp humöret åtskilliga grader. Under vintern utgör pulka, spade och
hink nödvändiga uppiggningsattribut. Sommartid kan man gott ta med simtillbehör och strand-
leksaker på fisketuren, dessa blir ett välkommet avbrott ifall ledan sätter in. Till den vuxnes at-
tiraljer bör höra ett litet sortiment av första hjälpen-saker. Förutom plåster är även myggmedel
bra att ha, samt en avbitartång för att lossa krokar som fastnat antingen i huden eller i kläderna.

Fiskart eller –storlek har för det mesta ingen be-
tydelse när barnet fiskar, det går fint med exem-
pelvis små gärsar eller mörtar. Huvudsaken är
att det kommer fisk. Med mäskning kan man för-
bättra fångstlyckan avsevärt. Mäsk kan bestå av
exempelvis sädprodukter och fluglarver. I fiske-
redskapshandeln säljs färdigt mäsk, som man
sedan kastar ut i vattnet på fiskeplatsen ifråga.

Om man på fisketuren lyckas få fångst, så bör
denna rensas tillsammans med barnet. Den
yngre förmågan förses med en passande kniv,
varefter den vuxne styr barnets hand så att inga
sår eller blessyrer uppstår. En välsmakande mid-
dag på den egenhändigt fångade fisken blir i alla
hänseenden kronan på verket.

Fiske på barnens villkor

Unga fiskare bör använda flytväst även då fisket
sker från land.
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En rejäl fångst sprider glädje bland barn och unga,
sedan är det inte så stor skillnad på fiskart. Ovan en
vacker mörtfångst.



Börja tidigt

När spöt ligger stadigt i handen och ett tillräckligt 
fångst    intresse finnes, är det rätt tid att ingjuta fiske -
febern i familjens yngsta. 

Vintertid är det pimpelfiske som gäller. Det första pim-
pelspöt bör vara lätt och försett med tunn lina jämte
tafspilk eller mormyshka. Starta på grunt vatten, där fis-
ket kan ske med kort lina. De allra minsta kan dra upp
sina fiskar genom att med spöt i handen gå baklänges
från hålet. Metoden förebygger lintrassel och dylikt.
Den vuxne hjälper till att borra hål i isen samt med att
lossa fisken från kroken och sätta på nytt bete. 

På sommaren övergår man till mete. Till
detta införskaffas ett 3-4-meters glas- 
eller kolfiberspö försett med exempelvis
0,14mm huvudlina och en 0,12mm tafslina.
Dessutom inhandlas tunntrådiga och vassa
enkelkrokar. Det tunna antennflötet belas-
tas med blyhagel precis så pass mycket,
att endast antennen på flötet sticker upp
över vattenytan. Barnets syn är vanligtvis
mycket skarp och med den vuxnes anvis-
ningar lär sig barnet snart att upp täcka
även den minsta rörelse hos flötet.

Bra metesplatser råder det ingen brist på.
Bryggor, vågbrytare samt brofästen utgör
suveräna fiskeplatser. Med ett barn i 

följeslag bör man undvika snåriga stränder och platser med mycket vattenvegetation. Inte
heller hala klippor lämpar sig som fiske platser.

Under fiskets gång kan man upplysa barnet om hur man på ett respektfullt sätt rör sig i natu-
ren. För litet äldre barn kan man även berätta om vad som hör och inte hör till allemansrätten.

Bryggor är suveräna fiskeplatser; lättillgängliga och trygga. 
Dessutom dras även fisken till dessa.

Fiske med kastspö kan inledas vid relativt 
unga år. Ibland kan fångsten vara nog så 
överraskande, såsom bildens blåmussla visar.



Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Delvis finansierad med medel från jord- och 
skogsbruksministeriets fiskevårdsavgifter.
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Säkert i båten

Fiskebåten bör vara i bra skick samt avpassad för fiskevattnet ifråga. Hav och sjö ställer helt
olika krav på båten. På sjöar – speciellt mindre sådana – klarar man sig för det mesta med
mindre farkoster. I båtens utrustning skall alltid finnas åror eller paddel, öskar eller spann. Alla
i båten skall ha regelrätta flytvästar och dessa skall påklädas redan innan man stiger i båten.
Här bör de vuxna i sällskapet alltid föregå med gott exempel. Till den vuxnes uppgifter hör
dessutom att hålla koll på väderleken och sjökortet. Innan man ger sig ut på vattnet bör man
meddela någon vart man tänker bege sig och vid vilken tidpunkt man tänkt återvända. Vid
ändringar bör man ovillkorligen informera de  anhöriga på land via VHF- eller mobiltelefon.

I båten bör både gammal som ung sitta ner, detta gäller även större båtar. I roddbåtar får man
aldrig stå upp. Vid eventuellt platsbyte i roddbåt bör speciellt barnets förflyttning företas
krypande. Eventuella landstigningar skall alltid ske försiktigt, för att undvika otursamma halk-
ningar och ofrivilliga dopp.

Fisketävlingar – nästa steg i hobbyn

När grunderna till ett givande fiske är lagda, kan man
– om barnet så önskar – gå vidare till fisketävlingar.
Dessa finns det en uppsjö av; alltifrån små tävlingar
inom fiskeklubbar till regelrätta Finska Mästerskap.
Grenarna är många, mete, pimpel, trolling, flugfiske
osv. Traditionellt mete och pimpel är kanske de bästa
inkörsportarna till tävlingsfisket, dock inte att förg-
lömma bryggpimpeln, en gren som blivit allt populä-
rare bland ungdomar. Man bör givetvis poängtera för
barnet, att det inte alltid är så lätt att vinna tävlingar.
Samtidigt bör man naturligtvis framhålla vikten av att
ha roligt. När så barnet slutligen når vinnarpodiet, så
är glädjen desto större och tävlingen blir helt säkert
ett minne för livet. 

På fisketävlingar träffar man både gamla och
nya kompisar.


