
Fiskespots i Blåsjø
De følgende fiskespots markeret med blå og tal er besøgt i slutningen af august 2020 og var de
steder vi fangede fisk. Fokus var på udløb af små elve, som vi havde læst om i vores research
til turen.

De grønne markeringer er steder vi har researchet os til, men som vi ikke har fisket ved.

1. Området ved Pøyleåa
Udløbet ved Pøyleåa har mange fisk og der er mulighed for at afprøve mange fiskemetoder,
herunder “det norske orme-rig”. Specielt godt er der helt inde ved vandfaldet, hvor vi havde held
til at overliste flere pæne fisk. Nogle af dem gav os kamp til stregen og vandt.

Oppe i selve pøyleåa og nogle af de små søer fangede vi kun mindre fisk, men der var en stor
bestand af canadisk fjeldørred.

På dette spot fangede vi følgende arter: Søørred, fjeldørred og canadisk fjeldørred.



2. Området ved “De tre udløb”
Hele 3 mindre elve løber ud på dette spot og der er en flad halvø, som er perfekt til at slå telt op
i midten af det hele. Som man kan se er der markeret et par andre spots (markeret med grønt).
Dem fik vi ikke fisket af, men der skal ikke herske nogen tvivl om at dette område er det, som vi
vil besøge først, næste gang vi tager til Blåsjø.

På dette spot fangede vi følgende arter: Søørred og fjeldørred

Det norske orme-rig
Til fiskeriet er det værd at prøve det norske orme-rig til spinnefiskeri. I al sin enkelthed
binder man ca 30 cm line med en ormekrog efter blink eller spinner. Orme-linen bindes fast i
trekrogens øje. Det gav tydeligt flere fisk end uden.

Endegrej som fangede fisk
● Meps Aglia guld/sort i str. 2 og 3 (en vinder som altid fanger i fjeldet)
● Meps Aglia Sølv/rød i str. 2 og 3
● Møresilda Trout 12 gr.
● Orm og bobleflåd
● Guldhoved nymfer (gerne sorte med neon-gul detalje) og bombarda

Links
● En kort beskrivelse om spots: https://mittfiske.no/lokasjon/blasjo/

https://mittfiske.no/lokasjon/blasjo/





