
SJØØRRETEN
Salmo trutta  
 
Sjøørreten starter sitt liv i en elv. Etter 1-2 år starter den sin 
utvandring til sjøen, hvor den vokser langt hurtigere enn i elva. 
Sjøørreten vandrer sjelden langt fra elva si, men holder seg  
i området rundt dem. Utover høsten går en del av sjøørreten 
opp i elva igjen – denne gangen for å gyte. En stor del av 
sjøørretene kommer tilbake til havet, da i sterkt redusert  
tilstand og trenger tid for å kunne spise seg opp igjen. Får  
du en slik ‘overstøing’ på kroken, skal den slippes ut igjen.

Sjøørreten lever av reker, småfisk, tanglopper og børstemark. 
Menyen forandrer seg etter hva som er tilgjengelig. Rundt 
Egersund er bestanden bra og muligheten for å kroke en 
sværing er alltid til stede. Sjøørreten er en verdsatt matfisk 
med mye smak som kan brukes til mye. Den tilberedes ofte  
hel i form av ovnsbaking, damping eller grilling.

PIGGVAR
Psetta maximus  
 
Piggvar er en stor flatfisk som vi gjerne finner på sandbunn 
– gjerne langs sandstrender. Den godt kamuflerte fisken kan 
ligge på overraskende grunt vann hvor den venter at en tobis 
kommer nær nok til at den kan glefse den i seg. Piggvaren 
kan i prinsippet fiskes året rundt, men våren og høsten er nok 
den beste tiden på året. Den fiskes først og fremst med agn på 
bunnen – der agnet er en tobis eller en lang strimmel makrell. 
Vanlig størrelse er under kiloen, men fisk på 2-3 kilo er ikke helt 
uvanlig. Piggvarens kvalitet som matfisk er velkjent, og dens 
faste og velsmakende kjøtt sikrer den en plass i det øverste 
sjiktet av den kulinariske skalaen.

HVITTING
Merlangius merlangus  
 
Hvittingen er en fisk i torskefamilien som man gjerne finner 
på litt dypere vann med sand- eller mudderbunn. Mange 
forbinder hvittingen med en småvokst fisk som til tider kan 
opptre i store mengder og være noe plagsom for sports- 
fiskeren som er ute etter andre arter. Større hvitting finnes, 
og kilosfisk er absolutt mulig å få på kroken. Hvittingens 
munn er forsynt med lange, spisse tenner som gjør den  
i stand til å gripe og holde et bytte. Det beste hvittingfisket 
har man gjerne i de mørke timene i døgnet. Høst og vinter  
er klart den beste tiden av året. Kallenavnet ‘havets kylling’ 
er velfortjent med tanke på de kulinariske sidene ved den.

HORNGJEL 
Belone belone  
 
Den langstrakte horngjelen, med sitt karakteristiske nebb, 
besøker oss i den varmeste tiden av året. Sommer og høst er  
den rette tiden å prøve seg – gjerne på varme dager med sol. 
Fisken jager i stim helt i overflaten og overfaller brisling, sild og 
tobis. Man finner den gjerne ved sandstrender og på steder med 
strøm – altså der man har en holme eller et skjær utenfor land. 
Horngjelen veier sjelden mer enn 500 g, men dette tar den igjen 
med styrke og fart. Ofte vil man kunne oppleve spektakulære 
hopp etter at den er fanget. Duppmeite med en liten strimmel 
makrell er gjerne raskeste veien til fangst. En sluk fisket raskt  
i overflaten kan også resultere i fast fisk.
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MATVERDI OG SPORTFISKE

I Norge har vi tradisjon for å spise mye fisk, men det er få  
fisker som spises. Vi skal ikke langt ut i Europa før repertoaret 
er langt større. Knurr, fjesing, horngjel og sandflyndre er  
eksempler på svært gode matfisker med mange muligheter 
som de fleste nordmenn lar være uprøvd.

Det norske sportsfisket bærer preg av det samme. De fleste 
nordmenn har nok fisket med sluk etter torsk, sei, lyr og 
makrell, men potensialet er mye større. Ved å lære seg andre 
metoder, kan man fort oppdage nye og spennende sider  
ved det å være sportsfisker.

Ønsker du en dag med en fiskeguide?

Øystein Davidsen tar deg med på fisketur.
Tlf: 47 63 51 36
Mail: oysteindavidsen@icloud.com

Sjekk ut Fishing Guide Davidsen på Google,  
Facebook og Instagram for mer informasjon.

magmageopark.no
post@magmageopark.com
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BERGGYLTE
Labrus bergylta  
 
Berggylta er en populær sportsfisk på grunn av styrken den viser 
når den er kroket. Vanlig størrelse ligger på rundt kiloen, og fisk 
på 2 kilo må kunne regnes som en drømmefisk. Berggylta er mest 
tallrik rundt kysten vår om sommeren og høsten. Fisken begynner 
sitt liv som hun. Etter rundt 6 år bytter den kjønn. Det er hannen 
som passer eggene i et reir han har laget. Berggylta kan bli hele 
25 år. Fisken benyttes som rensefisk i lakseoppdrett hvor den 
spiser lakselus. På grunn av et utstrakt fiske til dette formålet, har 
bestanden av berggylte gått sterkt tilbake i distriktet. Som matfisk 
er den fullt brukende, men kan neppe kalles noe mer enn det.

MAKRELL 
Scomber scombrus 
 
Makrellen kommer i store stimer fra de sørlige delene av  
Nordsjøen til våre kyster sent på våren og blir værende til sjøen 
igjen blir kald i november. Den er en svømmer av rang, og må 
faktisk holde seg i bevegelse for å få vann – og dermed oksygen  
– gjennom gjellene. Makrellen er en pelagisk fisk som svømmer  
på en evig jakt etter brisling, sild og krepsdyr. Gode fiskeplasser er 
gjerne strømmer, f.eks. Der man har en holme eller et skjær ikke 
langt fra land. De fleste som har fisket med sluk om sommeren, 
har stiftet bekjentskap med denne fisken som er en populær 
matfisk på grunn av sitt smakfulle og fete kjøtt.

RØDSPETTE
Pleuronectes platessa  
 
Rødspetta er kanskje den flyndra folk kjenner best til, selv 
om den ikke er den vanligste av flyndrene våre. Den kjennes 
gjerne igjen på de røde flekkene på ryggen, selv om det 
sikreste kjennetegnet er noen beinknuter på hodet. Fisken 
lever hovedsaklig av børstemark og sandmark, selv om større 
rødspetter også jakter fisk og krepsdyr. Rødspetta regnes som 
en spennende sportsfisk siden den er forholdsvis vanskelig 
å fange. Den finnes på forholdsvis grunt vann med sand- og 
grusbunn. Vår og høst regnes som de tidene på året du har 
best mulighet til å stifte bekjentskap med den. Som matfisk  
er den velkjent og gjør seg godt på grillen, i stekepanna  
eller som helstekt i ovnen.

SANDFLYNDRE 
Limanda limanda 
 
Sandflyndra er vår vanligste flyndre og finnes på grunt vann 
med sand, grus eller mudder. Den blir ikke særlig stor, og fisk på 
7-800 gram regnes som stor. Sandflyndra kan fiskes hele året, 
men vår og høst er nok den beste tiden. Den kan også fiskes 
hele døgnet. Sportsfiske etter denne arten er ensbetydende 
med bunnmeite, og en liten strimmel makrell på en liten krok 
er raskeste veien til fast fisk. Sandflyndra lever av sandmark, 
små krepsdyr og småfisk. Som matfisk er den svært god før 
gytingen i april/mai. Etter dette blir kjøttet noe løst og udelikat. 
Når den har fått spist seg opp til matchvekt utpå høsten,  
er den igjen en god matfisk.

BLÅSTÅL 
Labrus mixtus 
 
Fiskene langs Norskekysten må kunne sies å være noe fargeløse, 
men blåstålen er et hederlig unntak i så måte. Dens fargedrakt 
er lett gjenkjennelig og folk langs kysten kjenner godt til den. 
Blåstålen begynner sitt liv som hun – og kalles da rødnebb. 
Hannen forsvarer et harem av rødnebber under gytetiden om 
sommeren. Når den hannen dør, skifter den mest dominerende 
hunnen kjønn – og overtar den rollen. Fisken har tenner som 
kan knuse skall, og lever i stor grad av snegler, skjell og krepsdyr. 
Fisken blir ikke stor, og fisk over 500 gram må kunne sies å være 
et bra eksemplar. Som matfisk er den ikke særlig spennende, 
men fungerer greit som stekt.

FJESING 
Trachinus draco 
 
Fjesingen er først og fremst kjent for at den er giftig. Det er  
den fremste ryggfinnen og piggene ved gjellelokkene som  
er giftige. De aller fleste som blir stukket av fjesing, blir det  
i forbindelse med håndtering av fisken. 1. hjelpen er da vann 
som holder 45-50 grader celsius. Fjesingen finner vi sommers- 
tid på sandbunn på grunt vann. Selv om den på mange måter 
er knyttet til bunnen, foregår jakten på små krepsdyr og fisk litt 
høyere i vannlagene.  Fisken blir ikke stor, og eksemplarer på 
500 gram må ansees som stor. Fjesingen tas på sluk, bunnmeite 
og duppmeite med små agn og små kroker. Som matfisk er den 
svært god – husk bare å være forsiktig når du håndterer den.  
En tang festet i munnen på den er et godt tips.

PIGGHÅ
Squalus acanthias  
 
Vi har ikke mange haier i Norge, men de fleste kjenner nok til 
pigghåen. Denne haien har lenge vært et viktig fiskeriobjekt,  
og bestanden i dag er bare en skygge av hva den en gang var.  
På grunn av dette, er den nå fredet – også for sportsfiskeren. 
Denne haien føder levende unger – rundt 10 hvert 2. år. Siden 
den også vokser sakte, er den selvsagt utsatt for overfiske.   
Får du en på kroken, skal den slippes fint tilbake. Pigghåen lever 
av fisk, blekksprut og krepsdyr som den jakter fra fjæra og ned 
til flere hundre meters dybde. Fisken lever i store stimer som 
er på stadig bevegelse. Det er hunnene som blir størst med sin 
maksimale lengde på 120 cm.

LYR 
Pollachius pollachius 
 
Lyren er en vanlig fisk langs våre kyster. Den er en fiskespiser 
av rang som lokaliserer byttet med sitt gode syn. Fisken kan bli 
opptil 10 kilo, men fisk på 1-2 kilo er det vanligste. Lyren kan jage 
svært nær land på grunt vann – særlig ved solnedgang eller på 
dager med skyer og regn i luften. Den er mest tallrik ved kysten 
vår, sommer og høst. Som sportsfisk er den populær da den gir 
gode kamper. Fisken kan lokkes til hugg på mange spennende 
måter, f.eks. sluk, jigg, duppmeite eller fluefiske. Som matfisk  
er lyren en mye brukt fisk med mange muligheter med tanke  
på tilberedning.
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