
avsett om du fiskar i söt- eller
saltvatten kommer du att få ut
betydligt mer av ditt fiske genom

att använda ett ekolod. Du kan inte bara se
fisken, du får även en unik möjlighet att
skapa dig en bild av världen under vattnet
och de faktorer som har stor betydelse för
fiskens uppehållsplatser – exempelvis
språngskikt, bottentopografi och före-
komsten av bytesfisk. 

Det finns flera olika typer av ekolod på
marknaden, men de som i första hand
lämpar sig för sportfiske är de så kallade
analoga loden. De är billiga, vattentäta och
har en låg strömförbrukning. På de bästa
LCD- och TFT-loden (svart/vit respektive
färg) har bildskärmarna idag så hög upp-
lösning och så bra färgåtergivning, att det
knappast kan bli mycket bättre.

ekolodets funktion. Enkelt förklarat
fungerar ekolodet på så sätt att givaren
sänder ut ljudvågor mot botten, som där-
efter reflekteras och tas emot av lodet inom
en given tidsintervall. Ju längre tid som går
innan ljudvågorna kommer i retur, desto
djupare är det. Och ju svagare retureko –
desto mjukare är bottnen eller de eventuel-
la föremål som träffas på vägen. 

Den styrka som ljudvågorna sänds ut
med kallas för sändstyrka eller uteffekt. Ju
större den är, desto bättre blir signalerna på
djupt vatten. De flesta av dagens ekolod

har en uteffekt på 600–4000 W. För nor-
malt småbåtsfiske i svenska vatten passar
en effekt upp till 2400 W alldeles utmärkt,
medan en sändstyrka över 4000 W är
lämplig för djup ner mot 200 meter. 

När vi pratar om uteffekt är det viktigt
att påpeka, att kedjan aldrig blir starkare än
sin svagaste länk. Du kan därför råka ut för
att mottagaren, som registrerar returekot,
inte tillnärmelsevis matchar den styrka
som impulserna skickas iväg med. Resul-
tatet blir att den höga uteffekten enbart är
ett spel för galleriet. 

Om mottagarens kvalité lever upp till
uteffekten, klaras de flesta situationer med
en sändstyrka upp till 2400 W. Om där-
emot många båtar fiskar samtidigt på ett
litet, begränsat område, till exempel vid
torskfiske eller trolling, ger en låg uteffekt

ofta alltför många felaktiga ekon eftersom
det skapas störningar mellan de olika
givarna. 

givare och frekvens. Givaren sänder ut
ljudvågorna i en ellipsformad vinkel och
monteras på undersidan av båten, avskild
från själva ekolodet. Om det finns flera
olika djup innanför givarens kon, så visar
lodet den notering som är grundast. 

Normalt är en bred kon det bästa alter-
nativet för avsökning av ett större område,
medan en snävare konvinkel ger bättre
precision när du till exempel har hittat
fisken, eller letar efter vrak. När det gäller
val av givare blir det oftast en kompromiss
mellan avsökning och precision, exempel-
vis en sändarvinkel på 20 grader. Denna
typ av givare är ofta bästa valet för  >>
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På djupet
med ekolod

Vi känner alla igen situationen: Ekolodet visar massor 
av fisk och en spännande bottentopografi, men 

stämmer bilden med verkligheten, eller handlar det
bara om felaktiga inställningar? Vi bjuder på en lång rad

viktiga tips om hur du använder ditt ekolod och 
tolkar informationen på rätt sätt.

Text: Jens Bursell  Foto: Jens Bursell och Thomas Søbirk

                      



normalt insjöfiske, havsfiske eller trolling,
där djupet sällan överstiger 30 meter. Till
precisionsfiske och på djupare vatten –
exempelvis vid vrakfiske eller rent djupha-
vsfiske – är ofta en smalare konvinkel på
6–10 grader mer optimalt. 

När skärmbilden ska tolkas är det
viktigt att komma ihåg, att du med
ökande djup också täcker större och
större bottenområden. Med en sändar-
vinkel på 20 grader täcks en cirkel på
9 meter vid 25 meters djup och 18 meter
vid 50 meters djup (se tabell). 

Givarens frekvens har betydelse för hur
djupt ljudvågorna går och hur detaljerad
skärmbilden blir. Oftast används en givare
på 200 kHz, som under normala förhållan-
den och på djup ner till 100–150 meter, ger
bra signaler och fin teckning av botten-
förhållanden och fisk. Med rätt ekolod och
uteffekt kan den till och med klara djup ner
till 200 meter. 

Ju högre frekvens, desto fler detaljer
kommer du att se och fiskas det ute-
slutande på djup grundare än 20 meter,
är en högfrekvent givare på 455 kHz
teoretiskt sett helt idealisk. I praktiken är
den största fördelen med denna frekvens
att du i högre grad slipper störningar från
andra ekolod. 

På större djup kan det vara nödvändigt
med en givare som har lägre frekvens för
att få bottenkontakt. Den stora nackdelen
med en standardgivare på 50 kHz är att
spridningsvinkeln bli så stor att du täcker
ett väldigt stort bottenområde, vilket inte
är speciellt bra vid precisionsfiske. Den
fungerar också dåligt under höga farter och
är mer störningskänslig än 200 kHz. Det
finns givare på 50 kHz som har en mindre
öppningsvinkel för att nå riktigt stora djup,
men nackdelen är att dessa specialgivare
ofta är både stora och väldigt dyra. 

På vissa ekolod kan du skifta mellan

flera olika frekvenser och därmed opti-
mera varje enskild situation. 

känslighet. En korrekt inställning av
ekolodets känslighet (sensitivity) har stor
betydelse för hur alla detaljer visas. Om
känsligheten är för låg ser du ingenting och
är den för hög, kommer ström, luft-
bubblor, språngskikt och andra störningar,
att ge felaktiga och vilseledande signaler.
Den optimala inställningen är ofta en fråga
om känsla och logiskt tänkande i för-
hållande till rådande omständigheter.
Stämmer det som syns på bildskärmen
med vad du kan förvänta dig? I praktiken
handlar det naturligtvis om att ha så hög
känslighet som möjligt, samtidigt som
skärmen är fri från störningar och visar en
så ren bild som möjligt. 

Vid fiske ner till 4–5 meters djup är det
passande med en känslighet på 70–80
procent, medan det på lite större djup  >>
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Vid torskfiske i exempelvis Öresund är ekolodet ofta helt
avgörande för resultatet. Det är inte ovanligt att många 

småbåtar koncentreras till begränsade områden och båtar
som har billiga ekolod med lägre uteffekt, upplever ofta

mycket störningar från loden på de andra båtarna.

1–4. Små och stora fiskar 
Massiva stim av småfisk (1) och en
ensam stor fisk (2) – troligen en gädda
som lurar på sidan. Lägg märke till
stimmet nära botten (3), som förmod-
ligen är en grupp fina abborrar. Den
lodrätta linjen (4) är störningar som
bildades när elmotorn slogs i backläge.

5–7. Inställning av känsligheten
En korrekt inställning av känsligheten
har stor betydelse för vad du ser på
ekolodet. På den första skärmbilden (5)
är känsligheten 80 procent. Här syns
ingenting över djupt vatten. Men plock-
ar du fram och analyserar rådata via
Sonar Viewer, kan du när känsligheten
ställs till 93 procent, se en tydlig mark-
ering av språngskiktet (6) på cirka 13
meters djup. Ännu värre är upptäckten
av några fina bananer (7), alltså rovfiskar
som överhuvudtaget inte syntes på den
första bilden eftersom känsligheten var
felaktigt inställd över grunt vatten.

8–10. Bottenförhållanden
Under den tunna, mörka bottenlinjen
(8) markeras grålinjen, eller som här
den gula färglinjen (9). Ju smalare
grå- eller färglinje, desto mjukare
botten. Sand- och lerbotten tecknas
med en medelbred linje, medan hård
sten- och klippbotten ger ett mer
markant retureko och därmed en
bredare grå- eller färglinje.

Här ser vi ett stim abborrar (10) på
läsidan av ett vind- och strömexponerat
grund. Lägg märke till den något
smalare färglinjen på läsidan, vilket
betyder att bottnen är mjukare än på
den sida av grundet som exponeras

för vind och ström. Att bottnen är
mjukare på läsidan är helt naturligt,
eftersom lösa partiklar inte spolas bort
i samma utsträckning. På den vind- och
strömexponerade sidan är bottnen
hårdare och färglinjen därmed bredare.

11–13. När småfisken jagas
En klassisk situation där det gäller att
få betet i vattnet! Ett stim småfisk (11)
jagas av större rovfiskar (12), som
avtecknas som typiska bananer på
skärmen. Lägg märke till att stimmet
är så tätt och kompakt att det bildas en
färglinje i mitten, vilket är ett typiskt
uppträdande innan angrepp. Till höger
syns flera mindre stim (13) som är ut-
satta för angrepp av jagande rovfisk.
Kanske har de kommit bort ifrån det
splittrade huvudstimmet? 

14. Vegetation – inte fisk
Ett grund med typisk växtlighet (14).
Tvivlar du på om det är växter eller fisk
kan djupet ofta vara vägledande. Olika
vattenväxter återfinns ner till olika djup
beroende på ljusnedsläppet i vattnet.
I de flesta sjöar upphör de långa
rankväxterna vid 3-5 meters djup.

15. Ser allt…
Spridda fiskar vid bottnen. Den våg-
formade linjen (15) är en 30 grams jigg
som hoppar fram över bottnen. Är ditt
ekolod korrekt inställt så ser det allt! 
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När det gäller val av givare blir 
det oftast en kompromiss mellan
avsökning och precision.

En korrekt inställning 
av ekolodets känslighet
har stor betydelse för 
hur alla detaljer visas.

                  



och vid pelagiskt fiske, är bättre med en
inställning på 85–95 procent. Glöm dock
inte att optimera ekolodet efter det största
djup där du förväntar dig att hitta fisken
om du ställer in känsligheten manuellt.
Ställs känsligheten in efter förekomsten av
störningar på grunt vatten riskerar du att
den blir för låg på djupare vatten. 

Vid fiske i områden med kuperad
bottentopografi, där du önskar att få en bra
bild av hela området oavsett djup, är det
ofta bäst att använda automatisk känslig-
het (auto sensitivity) där känsligheten
fortlöpande optimeras för att passa aktuellt
djup under båten. 

ploj eller praktisk funktion? »Fish ID«
är en funktion där fisk markeras med
tydliga fisksymboler, allt för att göra det
lättare för nybörjaren att tolka skärm-
bilden. Funktionen kan dock inte rekom-
menderas eftersom den ofta visar en

förenklad och förvrängd bild av verklig-
heten. Orsaken är tämligen självklar: Det
kan lika gärna vara luftbubblor, plankton,
grodmän, strömvirvlar, språngskikt eller
något annat, som beroende på inställning-
arna, tecknas som fisk. Det kan även vara
ett tätt stim med småfisk som visas som en
större fisk på ekolodets skärm. 

I praktiken är det kanske bara hälften av
dessa »fiskekon« som i verkligheten är en
riktig fisk och eftersom den information du

får utan Fish ID är så mycket mer
detaljerad, använder erfarna sportfiskare
mycket sällan denna funktion. Det finns
dock några enstaka situationer när det kan
vara värt att använda Fish ID. Vid till
exempel torskfiske i Öresund, när många
båtar är samlade på ett mycket begränsat
område, kan funktionen fungera som ett
slags filter som gör att du slipper stör-
ningar från ekoloden på de andra båtarna. 

zoomfunktion. De flesta ekolod har en
zoomfunktion som gör att du kan förstora
ett speciellt segment som är särskilt
intressant, exempelvis kring språngskiktet
eller nära bottnen. Funktionens kvalité kan
jämföras med skillnaden på digital och
optisk zoom på en digital kamera. På de
billigare modellerna förstorar zoomen ofta
bara de enskilda pixlarna, utan att detalj-
rikedomen för den skull blir större och
bättre. Medan du på dyrare modeller   >>Zoomfunktion och split screen.

De flesta topp-
modeller av ekolod
med integrerad GPS
har ett vattentätt
utrymme för minnes-
kort (MMC), vilket gör
det möjligt att lagra
waypoints och skärm-
bilder, som via en
kortläsare sedan kan
analyseras hemma
i datorn.

Det finns en lång rad
olika sätt att montera
givaren på. Om du har
egen båt är det ofta
bäst att permanent
fästa givaren i aktern, i
botten på båten, eller i
själva skrovet. Med ett
nyinköpt ekolod följer
instruktioner som ofta
visar förslag på olika
montage beroende på
båtens skrovform och
vilken typ av givare som
medföljer.

Många insjöfiskare
använder ofta hyrbåtar,
varför ett portabelt
ekolod med en lös
givare är en idealisk
lösning. På glasfiber-
eller aluminiumbåtar,
med rena och släta ytor
i aktern, fungerar ofta
en givare med sugkopp
perfekt. Om skrovet
däremot är ojämnt, eller
av trä, kommer sug-
proppen att lossna med
jämna mellanrum, eller

i värsta fall inte fästa
alls. Om det är din egen
båt kan du limma eller
skruva fast en liten
metallplatta på skrovet,
som gör att givaren
sitter ordentligt.
Använder du många
olika typer av båtar är
den bästa lösningen att
montera givaren på
någon form av hållare
som kan spännas fast i
båten med en skruv-
tving.

Montering av givaren

De flesta ekolod drivs med
vanliga 12 volts batterier. För
att undvika förvirrande stör-
ningar på skärmen ska du inte
koppla lodet till samma batte-
ri som du exempelvis använ-
der till din elmotor. Kom också
ihåg att alltid sätta en säkring
på den röda pluskabeln.

Glöm stora, tunga bil- eller
marinbatterier om du använ-
der ett portabelt ekolod. För
normal användning är ett litet
kapslat och underhållsfritt
bly/syrabatteri på 12 volt från
en hobby- eller elektronikaffär
ett bra val. Ett 12 volts batteri

som ger nödström till larm-
anläggningar kan också vara
ett alternativ. Det väger bara
strax över två kilo, har måtten
4 x 7 x 12 cm och ger sju
amperetimmar, vilket normalt
räcker till 10-15 timmars fiske.
Om du använder ett ekolod
med hög uteffekt, inbyggd
GPS och hög skärmupplös-
ning, kan det bli nödvändigt
med ett reservbatteri, eller
ett batteri med större
kapacitet. Som fäste till
polerna används vanliga
kabelskor som kan köpas i
elektronikhandeln.

Ström till lodet
Ett bra sätt att lära sig eko-
lodets funktioner och inställ-
ningsmöjligheter, innan den
första turen, är att träna med
hjälp av ett simulatorprogram.
Detta finns ofta i själva lodet,
eller på de olika tillverkarnas
hemsidor. Du kan dessutom
ladda ner programmet Sonar
Viewer, som används när du
vill analysera skärmbilderna
hemma vid datorn. Här finns
många guldkorn att hämta.

Minnesfunktionen på de
bästa ekoloden innehåller
inte bara det som syns på
skärmen, utan även all bakom-
liggande rådata. Detta gör att

du efter fisketuren kan leka
med olika skalor, känslighet
och grålinje/färglinje, vilket
ger dig chansen att upptäcka
saker som du kanske inte lade
märke till under själva fisket
för att ekolodet var felaktigt
inställt.

Analysen kan bli verkligt
intressant om du har ett eko-
lod med inbyggd GPS, efter-
som det finns en specifik way-
point knuten till varje »ping«
(ekosignal). Detta gör det
också möjligt att hitta tillbaka
till en exakt position – även
om du inte själv har lagt in en
enda waypoint under turen! 

Övning ger färdighet

Vid trollingfiske är ett ekolod till stor hjälp för 
att hitta stimmen med sill och skarpsill som laxen 

ofta följer. I bästa fall kan du även se enstaka stora
fiskar på skärmen. Fiska av området noga om så 

skulle vara fallet – det brukar ge resultat! 
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faktiskt får fler detaljer och en mer nyan-
serad bild av vad som händer nere i vattnet.
Detta har särskilt stor betydelse vid utpräg-
lat bottenfiske efter exempelvis vid torsk
eller andra bottenlevande fiskarter. Om
enbart bottenstrecken förstoras när du
zoomar in är det svårt att urskilja fisk från
bottnen. Enstaka fiskar som uppehåller sig
precis över botten är alltid lättare att se
med så tunna streck som möjligt.

Zoomfunktionen gör att du kan för-
stora bilden i det område av vattenpelaren
som är mest intressant för ditt fiske. För att
bibehålla överblicken kan det också vara
praktiskt att använda sig av en delad
skärmbild (split screen) för att samtidigt
kunna se hela vattenpelaren och det
förstorade partiet. 

LCD-skärmar består av tusentals
kristaller som kan ses bäst från en bestämd
vinkel. På de bättre färgskärmarna är
kristallernas döda vinkel vänd nedåt, vilket

ger en skarp bild från de flesta normala
synvinklar. Detta i kombination med en
speciell beläggning som förstärker färger
och tar bort reflexer, betyder att du även i
direkt solljus får en skarp bild av fisk och
bottenförhållanden. 

grålinje/färglinje. Funktionen grå-
linje/färglinje (grayline/colourline) är helt
oumbärlig eftersom det blir lättare att
bedöma bottnens hårdhet och att se fisk
som står nära botten. Funktionen har stor
betydelse under till exempel havsfiske där
många av de mer populära arterna, som
torsk, sej, bleka, havskatt, lubb och långa,
oftast hittas i större koncentrationer över
hårdbottnar. Även under vanligt insjöfiske
efter abborre, gädda och gös kan funk-
tionen vara användbar. 

Grålinjen/färglinjen ställs in så att bot-
tenlinjen tecknas med en så tunn och skarp
markering som möjligt. Vid normalt fiske

på 20–30 meters djup är det ofta lämpligt
med en inställning på 60–70 procent. Med
denna inställning får du en tunn, svart
bottenmarkering omedelbart ovanför grå-
linjens markering i grått, eller färglinjens
gula markering. Fördelen med färglinje är
att det med fler färger blir betydligt enkla-
re att tolka olika nyanser i skärmbilden. 

farten påverkar bilden. »Chart speed«
är ett uttryck för skärmens rullhastighet,
det vill säga hur fort lodets signaler tecknas
över skärmen. Om funktionen inte är rätt
inställd kan det bland annat påverka hur
lättavlästa ekon från större fiskar, så kalla-
de »bananer«, blir på ekolodets skärm.
Generellt sett ger en relativt hög hastighet
den bästa bilden av både fisk och botten-
förhållanden. En inställning på 90–100
procent är därför en bra utgångspunkt.

Båtens fart har också stor betydelse för
hur lodet tecknar fisk och bottenstrukturer.

Du kan inte bara se fisken,
du får även en unik möjlighet
att skapa dig en bild 
av världen under vattnet.

>>

FÖR FISKET
BEHÖVS ÄVEN:

Havfiskespön finns 

20 olika att välja mellan.

Allt från mete till tufft 

pilkfiske med tunga beten.

Se oss på Sportfiskemässan – monter 2C:02

Marknadsföres i Sverige av UTM-Sölvkroken AB 

www.solvkroken.no

www.ticaglobal.com   

THE REEL STORY
KAPACITET

Över 1,2 milj rullar/år

UTBUD
Mer än 50 olika modeller

KVALITET
5 års garanti

ERFARENHET
Över 30 år

Tica Team ST
c:a 10 olika modeller
Rulle för kraftigare
havfiske
Lever Drag-broms

Tica SeaSpirit
10 olika modeller
de flesta med räkneverk.
En rulle som lämpar sig
både för havfiske och
trolling.
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Kör du snabbt över en kant tecknas den
brantare på skärmen än om du driver lång-
samt med båten över samma område. 

När båten ligger stilla avtecknas fiskstim
och enstaka stora fiskar ofta som massiva,
vågräta linjer. Om samma fisk eller stim
passeras i fart, skulle ekolodet istället ha
visat den ensamma fisken som en banan
och stimmet som prickar eller en fläck på
skärmen. 

korrekt tolkning. Exakt hur fiskarna
tecknas på bildskärmen beror både på
rådande lokala faktorer och på ekolodets
inställningar. När båt eller fisk rör sig med
jämn fart tecknas ofta större fiskar som

bananer, medan stim visas som fläckar i
varierande storlek. Kompakta fiskstim
tecknas ofta med grålinje/färglinje i mitten.
Så är dock inte alltid fallet. I Öresund och
på andra platser med stor skillnad i hastig-
het och riktning på yt- och bottenström,
ser du sällan den klassiska bananformen av
stor fisk. 

Ekolodets signaler är som starkast i
mitten av givarkonen. Fisk, eller andra
föremål som befinner sig i utkanten av
konen, kommer därför att tecknas svagt,
medan objekt som befinner sig i mitten blir
betydligt kraftigare. En stor fisk i konens
periferi kan således verka mindre på
skärmen än en mindre fisk som befinner sig

i mitten! Likaledes kan stor fisk på större
djup tecknas mindre än mellanstora
exemplar som står högre upp i vattnet. 

Det kräver även lite övning att bedöma
och tolka olika bottenförhållanden. Ju
smalare den grå eller gula linjen omedelbart
under bottenlinjen är, desto mjukare är
bottnen. Sand- och lerbotten tecknas van-
ligen med en mellanbred linje, medan hård
klippbotten ger ett mer markant retureko
och därmed en bredare grå- eller färglinje.

Generellt kan sägas att ju mer kompakt
bottnen, eller ett föremål som ljudvågorna
träffar är, desto bredare blir grå- eller färg-
linjen. I praktiken innebär detta att mycket
stora fiskar, eller kompakta stim, också
kommer att tecknas med ett grått eller
färgat mittparti. Ekolod med färgskärm har
därför en stor fördel, eftersom funktionen
tecknar olika färger beroende på hur hårt
ljudvågen reflekteras. 

Eftersom all information på bild-
skärmen beror på returekots styrka, ska
bilden optimalt sett tolkas i förhållande till
andra signaler från någorlunda samma
djup. På stora djup – eventuellt på gränsen
av lodets räckvidd – kan retursignalen vara
så svag att det som på skärmen liknar mjuk
botten i själva verket är relativt hård botten.
Skillnaden syns först när du verkligen
hittar mjuk botten på samma djup. Var
därför alltid uppmärksam på djup, sänd-
styrka och zoomning när du ska tolka vad
som visas på ekolodets bildskärm.  •

GIVARKON 10 grader 20 grader 40 grader

DJUP
25 meter 5 meter 9 meter 18 meter
50 meter 9 meter 18 meter 36 meter
75 meter 14 meter 27 meter 55 meter

100 meter 18 meter 36 meter 72 meter
150 meter 26 meter 53 meter 106 meter

SPRIDNINGSVINKLAR 
Portabla ekolod är 

ett bra förstagångsval
som lämpar sig för de
flesta former av fiske.

Det är också ett
perfekt alternativ för
den mobile småbåts-

fiskaren som använder
flera olika båtar.

Batteriet är placerat
inne i boxen och när

ekolodet inte används
får givaren plats i 

densamma.

När båten ligger stilla avtecknas ofta fiskstim och enstaka
större fiskar som massiva, vågräta streck på skärmen.

9¾UD IO\WRYHUDOOHU ¼U WLOOYHUNDGH IÌU DWW NODUD GH VWU¼QJDVWH NUDYHQ RFK ¼U FHUWLILHUDGH E¾GH VRP IO\W�
plagg EN 393 och som sjöräddningsdräkt ISO �������. Ett av kraven för att klassas enligt ISO ��������
är att man inte förlorar mer än 2°C av sin kroppstemperatur under en timma i 5°C vatten. Testresultat 
för FLADEN var bara 1,2°C. Overallerna är tillverkade av ett lätt och smidigt material, och har dessutom 
invändiga elastiska hängslen för bästa komfort och rörlighet. Finns i två färgkombinationer.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller www.fladenfishing.se för mer information.
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Klassad enligtISO �������VRP VMÌU¼GG�ningsdräkt.
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