
alla fötter och frusna tår är
något de flesta har upplevt och
på alla möjliga sätt försökt att
undvika. Den lättaste genvägen

till att förbli varm är antingen att stanna
hemma, eller att investera i bra sockor och
ett par ordentliga vinterstövlar. Vad ska då
prioriteras högst när du väljer fiskestövlar
för vinterhalvåret; värme, skydd mot väta,
eller båda delarna? Om du vill hålla dig torr
i såväl regn och slask, som i snö och kyla,
är ett par skoterkängor, eller fodrade gum-
mistövlar det bästa valet.

skoterkängor och termostövlar.
Skoterkängor, som i princip är en korsning
mellan gummistövlar och långskaftade
vandringskängor, är idealiska när kylan
sätter in. Utöver den isolerande innerstöveln
finns det ett isolerande lager i mellansulan,
vilket gör det möjligt att hålla värmen under
de kallaste och mest stillastående aktiviteter
som exempelvis båt- och isfiske. De flesta
skoterkängor har vattentäta gummiförstärk-
ningar upp till ankelhöjd och ventilationen
säkras med en ventilerande överdel och
skaft i läder eller nylon. De kan fås både med
fast och urtagbart foder. Modeller med fast
foder kallas populärt för termostövlar.

innerstöveln. Innerstöveln är oftast
en flerlagerskonstruktion som både trans-
porterar bort svett från foten och håller
värmen. Själva stöveln är uppbyggd med
svettransporterande konstmaterial innerst,

ull eller konstmaterial (till exempel Thin-
sulate) i det isolerande mellanlagret och
ytterst ett metallfolielager som reflekterar
kroppsvärmen. Bättre modeller är kraftigt
förstärkta för att förbättra slitstyrkan – inte
bara i hälen, utan också på undersidan och
i framdelen.

En av fördelarna med urtagbara inner-
stövlar är naturligtvis att de torkar mycket
snabbare än stövlar med fast foder. Det är
lätt att ta ur innerstöveln och placera den
vid ett element över natten. 

överdelen. Överdelen på skoterkängor
kan vara tillverkad av många olika material
och även om de liknar varandra, kan det
vara stor skillnad på kvalitén. Det bästa
lädret, men också dyraste, kommer från
utsidan av djurets skinn. Fördelen med
detta är att det är mycket slitstarkt och
lättare att göra riktigt vattentätt. På oslipat
läder syns hudens naturliga mönster, men
det kan också vara slipat för att få fram en
så kallad nubuck-look. Nubuck är dock
oftast gjort på skinnets mellanlager, medan
det dåliga innerlagret vanligen används till
mockaskinn. Mocka skiljs från nubuck
genom att det är grövre och mer luddigt.
En nackdel med olämpliga skinn- och läder-
kvalitéer är att de inte är så vattentäta och
lätt spricker i kraftig kyla, speciellt om
materialet är blött. Det är ofta denna typ av
läder som hittas på billiga stövelmodeller på
exempelvis stormarknader. Modeller med
tejpade sömmar är mest vattentäta. En del

skoterkängor har en överdel i kraftig
corduranylon, som oftast impregnerats
med en vattenavvisande PU-beläggning.
Konstruktionen används till stövlar som
inte behöver vara helt vattentäta, exempel-
vis modeller som uteslutande används i
stark kyla, då allt vatten ändå är fruset till is.

underdel och sula. På skoterkängor
avsedda för mer extrema temperaturer är
underdelen oftast konstruerad av vulkani-
serat gummi, som är laminerat i flera lager.
Nackdelen är att stödet för anklarna blir
sämre. Lyckligtvis spelar detta inte så stor
roll vid de flesta former av sportfiske. Inne-
bär fisket däremot att du ska vandra längre
sträckor med tung packning, är det värt att
investera i kängor med en helgjuten under-
del, som är mycket styvare och har en
bättre passform. De ger bra stöd för
anklarna och skyddar mot vrickningar och
ömma fotsulor. För att skona knäna är det
viktigt att de även har en viss stötabsor-
berande funktion. Av denna anledning har
en del av de bästa och dyraste modellerna
ofta en mellansula av EVA.

gummistövlar. När förhållandena är en
kombination av både kyla och väta är
fodrade gummistövlar den perfekta
lösningen. Den stora fördelen är självfallet
att de är fullständigt vattentäta, men om de
ska vara varma nog krävs att de är ordent-
ligt fodrade, eller tillräckligt stora, för att få
plats med extra innersulor och sockor. >>

55

K

54

KALLA
FÖTTER...
ALDRIG MER

Otäta stövlar och våta fötter. Kylan sprider sig i takt med att du 
krampaktigt vickar på tårna för att inte mista känseln – och till sist
den stickande smärtan som gradvis följs av en förlorad känsel.
Dålig fotbeklädnad är något som verkligen kan spoliera fisketuren.
fiske-feber har tittat närmare på för- och nackdelar hos olika 
typer av vinterstövlar. Text och foto: Jens Bursell

Av säkerhetsskäl föredrar många 
havsfiskare rymliga gummistövlar,

exempelvis Koster från Tretorn 
(cirkapris 599 kr), som lätt kan sparkas

av om du ramlar överbord.
På vintern kräver dessa stövlar extra

sulor och flera par sockor.
Ett annat bra val av för båtfiske 

under vintern är Eiger Sirius.
Cirkapris 799 kr.

När kylan sätter in på allvar är ett par
varma stövlar eller kängor ett måste.

På bilden syns Prologic Polar Zone kängor.
Överdelen är av ventilerande cordura med

patenterat Max-4 camoflage och läder-
förstärkningar, 200 grams Thinsulatefoder,

samt underdel i helgjutet gummi.
Hundra procent vattentäta och med god

plats för tårna. Cirkapris 999 kr.
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I motsats till skoter- och vandrarkängor
andas inte gummistövlar. Om stövelskaftet
sitter för tajt kan svetten därför inte tränga
ut ur stöveln, vilket resulterar i svettiga
sockor. En god ventilation av foten kräver
därför minst 1–2 centimeter luftspalt mellan
ben och stövelkant. Omvänt är fördelen
med en tajt passform att de sitter bättre om
du går mycket. Det sistnämnda kräver
därför goda svettransporterande egen-
skaper i själva fodret.

passar stövlarna? Till de flesta former
av fiske gäller det att ha god plats till tårna
så att blodcirkulationen hålls igång. I
praktiken betyder detta att du ska välja en
skostorlek som är ett halvt till ett nummer
större än normalt. Ju bättre plats där är till
fötterna och extra sockor, desto lättare blir
det att hålla värmen. Går du däremot
mycket under ditt fiske kan en för stor

stövel lätt framkalla blåsor. Då är det viktigt
att de inte är för stora.

Oavsett om du använder ett, två, eller
kanske till och med tre par sockor, är det
viktigt att prova stövlarna med samma typ av
sockor som du använder i praktiken. När
hälen pressas helt tillbaka i stöveln ska det
vara plats kvar till att vicka på tårna. En bra
tumregel är att du, när foten pressas helt fram
i stöveln, lätt ska kunna sticka en finger
mellan hälen och bakstövelns innerkant.

vad kostar de? Ju mer du använder
stövlarna desto viktigare är det att investera i
god kvalité. När detta är sagt bör det också
nämnas att förhållandet mellan pris och
kvalité som regel är betydligt större på
utrustning i låg- och mellanprisklassen.
Ju dyrare produkt desto mer betalas för
marginella förbättringar.

Skoterkängor: Ska stövlarna  >>

Bomull suger upp vatten, har en eländig
svettransport och blir kallt och fuktigt.
Det lämpar sig inte till vinterfiske.

Ull värmer bättre än konstmaterial –
både i torrt och vått tillstånd. Även om
ullen isolerar relativt bra i vått till-
stånd, är det betydligt svårare att få
torrt än konstfibermaterial, som
också har bättre svettransporterande
egenskaper. Svettig ull är mindre illa-
luktande än motsvarande, otvättade
syntetiska produkter. Stillastående
vinterfiske ställer självklart större krav
på isoleringsförmåga än svettranspor-
terande förmåga. Till detta är ull, eller
kombinationer av ull och konstfiber,
det bästa materialvalet.

Fleece och fiberpäls framställs av
polyester, ett konstfibermaterial som
torkar snabbt och har goda svettran-
sporterande egenskaper. Polypropylen
har samma egenskaper och används
ofta i foder och innesockor, som ska
leda bort fukten från den svettiga
huden. Konstfiber är mer slitstarkt
än ull. Elastiska konstfiber som till
exempel nylon och lycra används
särskilt för att optimera passformen
och förbättra slitstyrkan i sockor.

Neopren används till både foder
och sockor, då det ska mycket till för
att pressa materialet så platt att det
mister sin isolerande egenskap. För-
mågan att hålla värmen är i stort sett
oförändrad i vått tillstånd. Materialet i
sig själv är inte så varmt som ull eller
fleece/fiberpäls. Det andas inte, vilket
innebär att man snabbt får fuktiga och
ömma tår. Det finns dock numera
perforerade versioner som andas.

Metallfolie används i både innersulor
och stövlar med syftet att reflektera och
bibehålla kroppsvärmen i stöveln.

EVA (Ethylen-Vinyl Acetat) är ett
stötabsorberande konstmaterial som
används i mellansulor.

Polyuretahn är ett vattentätt och
relativt billigt material som används
till impregnering på stövlar, tält och
regnkläder. Normal PU-beläggning
andas inte.

Material i 
foder, innerstövlar 
och sockor

Vill du ha passande skodon för både fritids- och vardagsbruk kan ett par kortskaftade,
fodrade kängor vara ett bra val. North Face Chilkats har en överdel av 100 % vattentätt läder,
helgjuten underdel av gummi och Drilex fleecekrage. Cirkapris 1245 kr

Mer än 80 procent av värmen från
fötterna försvinner genom sulan.
Stövelns underdel och sula är av
stor betydelse när du väljer vinter-
stövlar med optimal isolerings-
förmåga. En bra kombination är 
en vattentät överdel av läder med
tätade sömmar och en formgjuten
underdel av gummi med bra
avlastning och passform.

Till de flesta former av fiske gäller det att ha god plats
till tårna så att blodcirkulationen hålls igång.
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användas till kortare fisketurer, eller
sporadiskt vardagsbruk och med endast
någorlunda vattentäthet och hållbarhet, får
du ut mest av stövlar i klassen 300–600
kronor. Används stövlarna till hårt vardags-
bruk, samt många, långa turer, eller extremt
bruk med krav på hög vattentäthet och lång
hållbarhet, är det värt att satsa på stövlar i
prisklassen 600–1500 kronor.

Fodrade gummistövlar: Det är inte
så stor skillnad på billigare och dyrare
modeller, som när det gäller kängor. I varje
fall inte om du mäter kvalité i värme,
vattentäthet och hållbarhet. Om dessa
egenskaper prioriteras klarar du dig fint
med stövlar i klassen 350–700 kronor. Stöv-
lar från 700–1200 kronor skiljer sig främst
i fråga om högre komfort och bättre pass-
form, samt bättre och mer stöddämpande
sulor, vilket är viktigt om du går mycket.

sockor. Även i de bästa stövlar är valet av
sockor viktigt om du vill hålla värmen. På
vintern är det normalt att använda två par;
tunna sockor innerst och tjocka ytterst. Ska
du gå mycket under fisket har två lager

sockor fördelen att friktionen och därmed
risken för blåsor minskas.

Är du våt blir det svårare att hålla
värmen och även att undgå blåsor. Det är
därför en fördel att välja sockor med ett
svettransporterande material som inner-
sockor, exempelvis ett par tunna strumpor
i polypropylen, som transporterar svetten
vidare till ett par tjocka, isolerande sockor.
Yttersockorna kan antingen vara av ren ull
eller en blandprodukt. De bästa sockorna är
stickade av flera olika material för att
optimera värmekapacitet, slitstyrka och
passform. De mest välsittande modellerna
är frotterade i häl, hålfot och tå. Denna
konstruktion absorberar också stötar bättre
och förebygger ömma tår.

Men varför betala 150-300 kronor för
ett par kvalitetssockor när du kan köpa ett
par raggsockor för en bråkdel av priset på
någon stormarknad? Den stora skillnaden
på lågpris- och kvalitetssockor ligger ofta
i att de billigare sockorna har lägre inne-
håll av fördyrande ull och markant högre
innehåll av relativt slitstarka konstfiber –
särskilt akryl. Tvärt emot vad de flesta

förväntar sig, håller dyrare sockor med
högt innehåll av ull, därför mycket längre
än de billiga. Även om billiga sockor
ibland är lika tjocka som dyrare modeller,
värmer de inte lika bra och har ofta
sämre passform. Du ska alltså inte köpa
dyrare sockor enbart för hållbarhetens
skull, utan för att de också ger mer värme
och bättre komfort. •
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Tuckland: www.normark.se 
Graninge: www.graninge-outdoor.com 
Kamik: www.lecticaint.se och 
www.kamik.com 
Eiger & Scierra: www.svendsen-sport.com 
Simms: www.fairpoint.dk 
Härkila: www.harkila.se 
Tretorn: www.tretorn.se 
LaCrosse: www.bios.se 
Nomad & Power Original: www.wiggler.se 
Viking: www.vikingfootwear.se 
Nokian: www.chevalier.se och 
www.nokianfootwear.fi 
Scarpa: www.outside.se

Kontaktinformation:

När det är både blött och kallt
är ett par fodrade gummistövlar guld
värda. Alphaburly från LaCrosse är 
ett bra val om du går mycket.
De lever upp till baskraven om 100%
vattentäthet och isolering mot kyla,
har god stötdämpande funktion
(mellansula i EVA) och en perfekt
passform. Det sistnämnda optimeras
av ett flexibelt neoprenlaminat
mellan foder och gummi. Ett fleece-
foder ger god svettransporterande
förmåga. Cirkapris 1399 kr.

Ett urval av marknadens populäraste vintersockor 
(från vänster). Svettransporterande innersockor: Simms
WaderWick linersock (199 kr) och Härkila Polypropylen 
(109 kr). Isolerande sockor: Härkila Expedition (189 kr), Falke
TK 4 (199 kr), Simms Wading Sock (199 kr), Simms Exstream
Wading Sock (299 kr), Scierra ventilerande neoprensocka
(249 kr). Nederst syns de urtagbara innerstövlarna från ett
par skoterkängor. Lägg märke till förstärkningarna längs
samtliga sömmar som ökar hållbarheten väsentligt.

När förhållandena är en kombination av både kyla och väta 
är fodrade gummistövlar den perfekta lösningen.

Tuckland Campo
Halvlåg Gore-Tex-känga i vatten-
tätt läder/cordura. Solano 2000
yttersula ger en lätt sko med
utmärkt stadga och grepp.
Cirkapris 1395 kr

Scarpa Hekla
Allroundsko för krävande vandring-
ar, tillverkad i Amfibie-läder och
Gore-Tex. Vibram-sula.
Cirkapris 2495 kr

Tuckland Corzo
Hög, vattentät Gore-Tex-känga
med härlig komfort. PU-fylld inner-
sula och Solano 2000 yttersula ger
en lätt sko med stadga och grepp.
Cirkapris 1995 kr

Eiger Yukon
Skoterkänga med urtagbart
innerfoder. Kraftig, profilerad
sula med stålinlägg.
Cirkapris 799 kr

Kamik Frontrange
Mycket varm skoterkänga i läder.
Urtagbart innerfoder.
Vulkaniserad/laminerad underdel.
Cirkapris 1295 kr

Graninge Buolas
Vattentät och varm skoterkänga.
Sympatex-membran och äkta 
ullfoder håller fötterna torra och
varma. Snölås. Cirkapris 1895 kr

Viking Max Vinter
Gummistövel med pile-pälsfoder.
Lös innersula som ger förstärkt
isolation. Snölås. Cirkapris 450 kr

Nomad
Fodrad gummistövel med 
spännrem. Kan dubbas.
Cirkapris 699 kr

Kamik Icebreaker
Fodrad gummistövel med urtag-
bart innerfoder. Cirkapris 795 kr

Power Original
En lätt, formgjuten, fodrad 
stövel med isolerande sula i 
naturgummi. Kan dubbas.
Cirkapris 795 kr

Eiger Sirius
Fodrad gummistövel med 
urtagbart innerfoder. Kraftig,
profilerad sula med stålinlägg.
Cirkapris 799 kr

Tretorn Thule
Rymlig stövel med ullfoder
och 15 mm isolerande
mellansula. Kan dubbas.
Cirkapris 995 kr

Nokian Kaira
Gummistövel med urtagbart innerfoder.
Mellansula i filt och yttersula med bra
grepp som är förberedd för skidåkning.
Stålinlägg. Kan dubbas. Cirkapris 999 kr

Viking Taiga 
Fodrad och vattentät känga med
membran i Gore-Tex. Gummisula
för bra grepp. Extra isolering i 
sulan mot markkyla.
Cirkapris 1000 kr

LaCrosse Ridgetop
Skoterkänga med läderskaft och
100 % vattentätt naturgummi.
Profilerad yttersula med stålinlägg
och 9 mm filtisolerad mellansula.
Urtagbart innerfoder.
Cirkapris 1699 kr

LaCrosse Outpost
Skoterkänga i läder och vattentätt
naturgummi. Profilerad yttersula
med stålinlägg och filtisolerad
mellansula. Urtagbart innerfoder i
Thinsulate. Cirkapris 999 kr
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