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V  æret er perfekt. Det 
blåser kun fem 
sekundmeter fra sør-

øst, så turen ut til fiskeplassen 
er komfortabel. I de tidlige mor-
gentimene er det landet greit 
med fisk, men det ser ut som 
torskestimene på ekkoloddet 
er i ferd med å splittes opp, og 
fisket i ferd med å dø ut.

Vi finner ingen store stimer, 
men bestemmer oss for å drifte 
over det som på en god dag kan se ut som et par 
fisker rett over bunnen. Vi vipper taklene ut, og lar 
dem synke mot bunnen. Selv om søkket kun veier 
100 gram, skjærer det hurtig gjennom strømmen 
og ned til bunnen 35 meter under oss.

I det jeg kjenner at søkket treffer bunnen, 
senker jeg stangtuppen en anelse, slik at det 
oppstår litt slakkline. Så beveger jeg stanga rolig 
og vibrerende med kun 3–5 cm store utslag, 
sånn at den lille gummifisken danser fjærlett og 
forførende rett over bunnen. Plutselig er det som 
motstanden i den andre enden blir mindre, og 
klok av skade gir jeg et lynraskt mothogg. Det 
forsiktige «løftenappet» viser seg å være en fin 

Morsomt og effektivt:

Dropshot-fiske
Dropshot-fiske med små softbaits er en mor-

som og effektiv metode også i sjøen, og kan gi 

mengder av torsk – nesten helt uten feilkrokinger. 

Utstyret er lettere enn det vanlige sjøfiskeutstyret, 

og særlig på dypt vann med strøm er metoden 

mer effektiv enn tradisjonelt jiggfiske.

torsk, som gir en fin fight på den lette og korte 
vertikalstanga beregnet på vekter fra 20–40 gram. 
Hvert eneste rykk fra fisken forplanter seg opp 
gjennom det tynne 0,10 mm-snøret, som skjærer 
rett ned i vannet, helt upåvirket av strømmen. 
Snart får vi øye på fisken i overflata, en fin torsk på 
4–5 kg, og det slår meg hvor mye artigere det er 

å fiske torsk på denne måten enn å vinsje den opp 
med en kraftig «kjepp» av en pilkestang.

Takler Tung Torsk
Selv om utstyret kan virke spedt, er det på ingen 
måte underdimensjonert i forhold til de torskene 
vi tross alt fanger flest av, fisk fra 2–6 kg. Ok, det 
tar kanskje 10 % lengre tid å presse fisken opp 
til overflata, men i forhold til trykkutligning for 
mindre fisk som skal gjenutsettes, er det bare en 
fordel. Utstyret kan uten problemer hanskes med 
langt større fisk også, og jeg ville ikke blitt nervøs 
om det beit på en torsk på 15 kg eller mer. Ja, 
det ville tatt lengre tid å fighte fisken enn med 
tradisjonelt pilkeutstyr, men er det ikke det som 
er moro?

Etter at fiskekompis Lars har fanget en fin 
torsk, merker jeg suget fra enda en fin torsk 
forplante seg gjennom det tynne snøret. Og sånn 
fortsetter det en god stund, med fisk på nesten 
hvert eneste drift. Når dagen er omme, har vi 
landet 21 fisker – og ikke opplevd en eneste 
feilkroking. 

– Tatt i betraktning at den gjennomsnittlige 
fangsten per småbåt ligger på mellom 4 og 12 
torsker, der omtrent halvparten er feilkroket, på en 
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Dropshot-fiske
etter torsk

fornøyd 
forfatter: Jens 
Bursell med fin 
torsk tatt på en 
dropshot-fisket 
shad-jigg ca 20 
cm over bunnen.
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halvvanskelig dag som denne, er det et veldig godt 
resultat, gliser Lars fornøyd.

effekTivT alTernaTiv
Dropshot-fiske er altså et ytterst interessant og 
effektivt alternativ til det tradisjonelle pilkefisket 
etter torsk. Ettersom søkket sitter nederst på 
takkelet, opplever du også langt færre bunn-napp 
enn under pilkefiske og tradisjonelt jiggfiske. Det 
siste skyldes at du kan bruke forholdsvis lette 
vekter fordi det tynne snøret er mindre utsatt for 
strømpress. Lette vekter fører i sin tur til at du 
kan bruke lettere utstyr, noe som betyr et langt 
morsommere fiske.

En stor forskjell på dropshot-fiske kontra 
tradisjonelt jigg- og pilkefiske, er at agnets 
bevegelse skapes ved at du slakker på snøret. 
Under det tradisjonelle fisket skapes som kjent 
bevegelsen når du løfter på jiggen eller pilken.

Når søkket treffer bunnen, strammer du opp 
snøret uten å løfte søkket. Deretter veksler du 
mellom og stramme og slakke snøret, uten å løfte 
søkket. Det at søkket ikke skal løftes, muliggjør 
bruk av lett og følsomt utstyr. Men med jevne 
mellomrom er man selvfølgelig nødt til å frikoble 
spolen for å sjekke at man har bunnkontakt, 
akkurat som ved tradisjonelt pilkefiske.

sTiv og følsom sTang
Utstyret til dropshot-fiske etter torsk er utrolig 
behagelig å fiske med i forhold til en tradisjonell 
pilkestang. Mens et standard dropshot-sett pluss 
takkel veier rundt 600 gram, veier ei pilkestang 
og pilk typisk 1,4–1,6 kg. Men den største 
forskjellen ligger i selve teknikken: å konstant 
løfte en 500 gram tung pilk fra bunnen er langt 

mer anstrengende enn å vibrere litt 
med stangtoppen med ei lita og lett 
stang.

Stanga skal være stiv, men 
samtidig lett og følsom. At stanga 
har den rette stivheten er utrolig 
viktig. Er den for myk, blir det 
nemlig vanskelig å merke de delikate 
løftenappene, når torsken tar agnet i 
kjeften og løfter søkket fra bunnen, 
og kanskje så mange som halvparten 
av nappene registreres på denne 
måten. Den optimale lengden ligger 
rundt 6 fot, og den bør være hakket 
kraftigere (20–40 gram) enn de som 
vanligvis brukes til gjørsfiske, som 
typisk er for 10–30 gram. Eksempler 
på gode stenger til dette fisket er 
for eksempel: Shimano Speedmaster 
AX Jigging/Jerk Extra Heavy, Savage 

Utstyr
Selve jiggen kan 
gjerne være av den 
klassiske typen 
(nede t.v.) eller en 
shad-jigg (oppe, 
t.h.). Du kan også 
bruke ulike typer 
GULP-mark med 
lukt.

Til høyre ses 
kroker, søkker og 
fortomsmateriale 
(0,50–0,60 mm) 
og annet småtteri 
som du trenger til 
å lage et enkelt 
dropshot-takkel. De 
spesielle dropshot-
krokene (se hvordan 
du lager takkelet 
på neste side) kan 
eventuelt erstattes 
med vanlige kroker.

torsketeknikk: den 
spesielle dropshot-
kroken sørger for at 
jiggen står rett ut fra 
fortommen.

lettere utstyr: dropshot-fiske 
krever lettere utstyr og gir en 
morsommere fight med fisken.
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Gear Vertical XLNT, Berkley Skeletor 
Pro Series One Vertic Spin og Gunki 
HayashiS-MH 210.

To snellevalg
Når det gjelder snelle, kan du 
bruke en halvstor haspelsnelle 
som tåler saltvann. Det er det som 
foretrekkes av de fleste som bruker 
denne metoden i saltvann, dels 
fordi takkelet hurtigere når bunnen, 
og dels fordi det tar kortere tid å 
sveive det opp igjen på grunn av 
utvekslingen, som normalt er høyere 
enn på multiplikatorsneller. Ettersom 
snøret er tynt, er det viktig at snella 
har en god brems.

Når alt dette er sagt: Det er 
også noen fordeler med ei lita og 
lekker lavprofil-multiplikatorsnelle. 
Snella ligger fantastisk i hånda, og 
det er lettere og mer behagelig å 
gi ut snøre for å holde kontakt med 
bunnen. Vanlige vertikalstenger 
fungerer fint med multisneller, men 
skal utstyret ligge helt perfekt i 
hånda, er det best med ei stang med 

Kroktakkel steg for steg

Stikk enden på fortommen gjennom 
krokøyet som vist.

Surr tampen 3–4 ganger rundt basis av 
krokøyet.

Stikk tampen på fortommen tilbake gjen-
nom krokøyet. Avslutt med en dråpe lynlim.

triggerfeste. Flere produsenter har 
også her gode stenger, for eksempel 
Skeletor Pro Series One Cast 8–36 
gram 6’, Skeletor Pro Series One 
Vertic Cast 15–35 gram 5,6’ RØD 
fra Berkley og WFT ś Penzill Vertikal 
Baitcast 8–38 gram.

DeT vikTige 
søkkeT
På 6–15 meter kan du som regel 
bruke søkker på 40–60 gram, mens 
du kanskje må opp i vekter på 150–
250 gram ved fiske på 20–35 meter 
hvis det er sterk strøm. Noen lesere 
vil da sikkert tenke at det umulig 
kan gå bra å bruke så tunge søkker 
med så lett utstyr. Men det er null 
problem! Takkelet skal jo ikke kastes, 
men slippes ned. Dessuten går som 
nevnt teknikken ut på å stramme og 
slakke snøret, uten å heve søkket 
fra bunnen. Takkelet løftes ideelt 
sett kun når det er fisk på eller det 
skal tas opp av andre grunner. Dette 
er med andre ord et supereffektivt 
finfiske!

Ferdig rigget jigg. 
Fortommen lages av 
0,50–0,60 mm sene eller 
fluorkarbon. Med søkker 
mellom ca 40 og 150 
gram, er du rustet for de 
fleste forhold.

Bt Her?: Mann kastet sei ut av 
vinduet


