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Når du har funnet ut hvor fisken står, kan fiske 
med markdrag gi svært mange fisk på kort tid. 
Men det krever en viss innsats, du kan ikke bare 
sitte i ro i båten, forteller Thomas Rohde fra  
Snåsa.

Markdrag

Tidlig om morgenen møter 
Thomas meg i vika der 
Langvasselva kommer ut i 

sjøen Grøningen, 467 meter over havet. 
Nærmere bestemt er vi sørøst i Snåsa, 
kommunen i Nord-Trøndelag som kan 
skilte med 1500 små og store fiskevann.

Den grunne og smale Grøningen er 
navngjeten for sitt gode ørret- og røye-
fiske. Thomas’ personlige rekord herfra 
er en ørret på 1,9 kilo.

 – For et par uker siden var fisket 
knallgodt her. Vi fikk flere røyer og 
ørreter på over kiloen. Faren min 
tok en ørret på 2,6 kilo sist uke, med 

markdrag. Så kom nordaværet, og etter 
det har fisket gått veldig tregt, forteller 
Thomas.

EgEn Mark
Siden guttedagene har mannen fra 
Ryggvold i Snåsa fisket med markdrag, el-
ler langdrag, som det også heter. 28-årin-
gen har gått litt vitenskapelig til verks 
med denne redskapen, som har lange og 
sterke tradisjoner i distriktet. Markdrag 
er kjent for å være effektivt, men det må 
brukes riktig om det skal gi resultater. 

Dessuten finnes det en rekke typer 
markdrag. Et som fisker godt i ett vann, 
behøver ikke nødvendigvis gjøre det i 
et annet …

 – Hva slags agn og kroker bruker  
du?

– Jeg bruker meitemark fra egen 

Veien til  
suksess: Tho-
mas varierer 
hastigheten 
mye, og han er 
påpasselig med 
ikke å kjøre for 
fort. Han svinger 
også båten mye, 
slik at markdra-
get fiskes ved 
ulike hastigheter 
og dybder.

Effektivt med 
markdrag

kompost. Maggot eller butikkmark har 
jeg ikke forsøkt, men jeg vet at begge 
deler kan være effektivt. Tidlig i seson-
gen ser det ut til at fisken er mindre 
kritisk til agnet. Særlig gjelder det ørret. 
På denne tiden bruker jeg én til to store 
mark på kroken. 

Utover sommeren mener jeg at fisken 
blir mer kresen. Mindre krok og mindre 
agn kan da være fornuftig. Når bettet 
har vært håpløst, har jeg montert en 
liten wobbler bak draget, med brukbart 
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1500 vann 
– ett fiske-

kort!
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Dobbelt-
krok: Nå skal 
Thomas Rohde 
teste om krok-
taklene, som 
reporteren har 
laget for ham, 
har sin beret-
tigelse, særlig 
når fisken er i 
lausbett.

hell. Jeg har også forsøkt tubefluer og 
dobbelkrokede våtfluer, men det har 
ikke gitt resultat.

De senere årene har Thomas brukt 
sirkelkrok (str. 12–14), fordi han mener 
den kroker bedre. Fortommen er vanlig 
sene i 0,30 mm med lengder fra 40 til 
90 cm. Hvor mye lengden på fortom-
men har å si for resultatet, tør han ikke 
si, men han tror det tidvis kan ha stor 
betydning. Å variere og tenke nytt når 
fisken er sær, blir uansett aldri feil! 
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Fisk Til Middag
En time har gått da vi begge retter 
blikket mot en bevegelse i den ene av 
Thomas’ to stenger. Er det en røye eller 
ørret som smatter forsiktig på marken, 
tro? Under tradisjonelt dorgefiske med 
sluk eller wobbler, der de fleste velger 
å bruke lett utstyr, er det enkelt å 
registrere når en fisk er borti agnet. Slik 
er det som regel ikke under fiske med 
markdrag, fordi det brukes ganske grovt 
utstyr. Markdragets fire ganske store, 
roterende skjeer skaper mye motstand 
i vannet. I tillegg kommer kjøring og 
innhenting av fisken.

Thomas benytter relativt stive stenger 
med god rygg, men med mjuk og 
følsom tupp. Tidligere brukte han store 
haspelsneller, men har de seinere årene 
gått helt over til multiplikatorsneller 
med 0,35 mm vanlig snøre. Etter hans 
mening har disse snellene en mykere 
brems samtidig som de føles mer beha-
gelige under innsveivingen.

– Å bruke mange penger på lett 
utstyr er bare tull når det handler om 
fiske med et tungt markdrag. Å miste 
fisk og redskap bare for at det skal være 
mer sportslig, har ikke noe for seg. I 
mitt fiske er det ikke rekreasjonen og 
sporten alene som er avgjørende. Alle 

svart. Særlig for røya har Thomas god 
erfaring med dette draget. Han har også 
forsøkt andre drag, både de som krever 
en annen hastighet, som går dypere el-
ler grunnere eller som har andre farger, 
men han har alltid konkludert med at 
VM-Släpet fisker best.

Et stikkord for Thomas under dette 
fisket er variasjon.

– Nettopp! Mange har nok en tendens 
til å hive ut draget, sette motoren i 
gir og kjøre i samme hastighet langs 
land, uten å variere fart, svinge eller 
variere snørelengden mellom draget 
og fiskestanga. Når jeg er skikkelig på 
hogget, forsøker jeg å fiske aktivt, blant 
annet ved å svinge mye, slik at draget 
får ujevn hastighet og fisker på ulike 
dyp. Jeg legger gjerne inn så mange 
svinger som mulig om jeg finner et 
område med fisk. Spesielt for røya, når 
jeg har funnet ut hvor den har samlet 
seg, kjører jeg båten i åttetall på et lite 
område. Denne taktikken kan gi mye 
fisk på kort tid. 

Ellers er det et godt tips å ro i stedet 
for å benytte motor. Hastigheten vil da 
kunne varieres mye mer, og det blir 
mulig å fiske saktere. På innpakningen 
til et markdrag Thomas kjøpte, sto det 
da også følgende: «Fiskas rykkvis vid 
langsom rodd».

To høysEsongEr
Thomas har erfart at den beste tiden 
er fra isen går på Grøningen i første 

i familien min setter pris på selvfisket 
middagsmat! forteller snåsaværingen.

Siden markdraget er relativt langt, 
og motoren i enkelte tilfeller kan være 
i veien når fisken skal landes, bruker 
Thomas en langskaftet håv.

– Men ekkolodd har du ikke ombord?
– Nei, og det er bevisst. Jeg ønsker å 

lese og lære av elementene selv, både 
over og under overflaten. Mulig jeg 
er litt gammeldags, men hverdagen 
min består av nok elektronikk som 
den gjør. Jeg orker rett og slett ikke å 
forholde meg til elektronikk når jeg er 
på fisketur.

Variasjon Er VikTig
Favorittdraget til Thomas er det svenske 
VM-Släpet (VM-Släpet 64 mm Orginal 
Black Molly 404 K). Dette består av fire 
skjeer: To i kobber, én i sølv med fluo-
riserende, gule prikker på svart og en i 
gull med fluoriserende, røde prikker på 

Fiskeeldorado: Thomas 
Rohde bor midt i et fiskeel-
dorado med små og store 
vann. Her fra et av de to 
Skardtjønna (561 moh).

Lurekrok: Det 
er slik Thomas 
ønsker å se 
røye og ørret 
sitte på kroken 
i sommer. Her 
har lurekroken 
(se forrige side) 
gjort det mulig 
å få mindre 
bitevillig fisk.

Fare for sol: Det er ingen grunn 
til å bli hjemme bare fordi sola 
titter fram, men da vil Thomas 
helst ha litt mer bris over vannet.
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Matfisk: For 
Thomas er det 
ikke rekreasjo-
nen og sporten 
alene som er 
avgjørende. Å 
komme hjem 
med selvfisket 
middagsmat er 
alltid populært!

Store 
mulig-
heter
den største 
ørreten Thomas 
rohde kjenner 
til fra grønin-
gen, ble tatt 
på 80-tallet og 
veide 8,2 kilo. 
du bør tenke 
kilosfisk her da 
røye og ørret 
på én til to kilo 
ikke er uvanlig. 
Fisk på tre kilo 
er mulig, men 
sjelden.
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fiske@egmont.com

halvdel av mai og fram til månedskiftet 
juni/juli, spesielt for større ørret. Han 
forsøker da å konsentrere fisket til litt 
grunnere vann, eksempelvis utenfor 
elve- og bekkeos. Her får fisken næring, 
særlig når elvene vokser under vårsmel-
tingen eller etter et kraftig regnskyll. 
Elva vokser, og den økende vannførin-
gen fører med seg ulike næringsdyr, og 
det kjenner fisken til. 

Utover i august kommer det igjen en 
periode der ørretfisket kan være veldig 
bra. Særlig etter at temperaturen i 
vannet har gått noe ned, og insektklek-
kingen har avtatt. 

Thomas har også erfart at fiske midt 
på dagen kan være like bra, ja, kanskje 
bedre enn grytidlig om morgenen eller 
sent om kvelden. 

– Men, klart, her finnes ingen fasit, 
understreker han. 

sMå agn,  
spissE krokEr 
Ellers er det meget viktig å spore opp 
områder hvor fisken har samlet seg. 
Et område som var bra den ene dagen, 
behøver slett ikke å være det den neste.

Røyefisket kan også være bra tidlig i 
sesongen. Røya er da ofte mer kontant 
og enklere å kroke enn senere i seson-
gen. Ofte får man ikke så mange røyer i 
denne perioden og gjerne heller ikke de 

Spennende 
vassdrag
Grøningen (467 moh.) er en 
utpreget båtsjø, sju kilo-
meter lang og én kilometer 
på det bredeste. her er 
det greit å få satt ut båt, 
og parkeringsmulighetene 
er gode. sjøen er grunn og 
sjelden dypere enn sju meter. 
den renner ned i Skjeldbreien 
(451 moh.), som renner ned 
i den store grensesjøen 
Holderen (441 moh.). Etter 
denne følger den mye større 
Torrön/Mellanfjärden.

i Langvatnet like øst for 
grøningen kan du også for-
vente ørret på kiloen pluss. 
røyebestanden her skal 
og være god, og her finnes 
lake. snåsa fjellstyre leier ut 
hytte og båter ved vannet. 
Med båt kommer du enkelt 
til flere andre, interessante 
fiskevann. For et vassdrag!

Fiskekort til alle snåsas  
1500 vann får du her:  
http://snasafjellstyre.no 

største. Omkring midten av juni bruker 
det å løsne for røyefisket, mens det i 
midten av juli dabber av, har Thomas og 
andre fiskere på Grøningen erfart. 

Ellers tipser han om at den kanskje 
beste perioden for røyefiske på denne 
sjøen, er i begynnelsen av august. Da 
pleier størrelse og kvalitet på fisken 
også å være veldig god.

– Det påfallende i denne perioden er 
at bettperiodene virker å være mye kor-
tere og mer tilfeldige i løpet av dagen. 
Ofte er det full fart i en time eller to før 
det blir helt dødt i en lengre periode. 
Røya blir også mindre kontant utover 
sesongen, den går ofte bare å småbiter 
på enden av marken. 

Thomas’ tips da er å agne kroken 
med flere små mark, eller mindre 
versjoner av annet agn. Kroken må 
dessuten være svært spiss og ha liten 
mothake slik at den fester seg lett, 
forklarer han.

– Skal man ta røya effektivt når 
den er i dette humøret, er det bare å 
glemme stangholder, fastslår Thomas 
Rohde.

– Selv beveger jeg stanga aktivt for å 
trigge fisken til å ta. Å kroke den blir 
også enklere da. Når røya er i dette 
lunet, er det virkelig spennende å være 
fisker! 

Aldri lei: Jeg 
har ikke tall på 
hvor mange fisk 
jeg har tatt, 
men følelsen 
når fisken biter, 
er akkurat den 
samme nå som 
da jeg var fem 
år gammel. Jeg 
tror aldri jeg 
går lei av dette! 
sier Thomas 
Rohde. 

Fiskekort: 
snasafjell-

styre.no


