
Foring etter Røye

Foring etter røye kan gi fantastiske resultater. 
Å fore er enklere enn du tror. Litt forberedelse er 
alt som skal til. I denne artikkelen får du tips om
hvordan du øker mulighetene for fi sk betraktelig.

FOR - TIL RØYE
I noen vann er det nødvendig å fore for i det hele tatt å 
kunne fange røye. Det er selvfølgelig mulig å lete opp 
fi sken, men det gir sjelden et like godt resultat. Spesielt hvis 
du er ved et nytt og ukjent vann kan foring være en måte å 
fi nne fi sken på. Prøv å fi nne fram til din egen oppskrift etter 
de råvarene du har tilgang på. Du kan bruke rå reker, kokte 
reker, kreps, ost, mais, kjuke, pellets, fi skebiter, torskerogn, 
seilaks, fi skefor og andre hemmelige ingredienser du fi nner 

fram til. Det lønner seg å blande foret sammen i en i en 
mikser hvis du har mulighet for det. Foret blandes til slutt 
med småstein og pakkes i en tom melkekartong, frysepose, 
plastboks eller pappkrus. Så fyller du til slutt med vann. 
Foret må kunne pakkes helt tett før  dette plasseres i fryse-
ren eller legges ute over natta hvis det er kuldegrader. En 
melkekartong en nærmest perfekt til dette og kan pakkes så 
den blir helt tett. 

FISKE
Når så fi sketuren nærmer seg tar du fram foret og oppbe-
varer dette slik at dette ikke smelter før du kommer fram 
til vannet. Der fjerner du innpakningen før du slipper hele 
”isbiten” ned i pilkehullet. Det beste er å vente et døgn med 

å fi ske her, men forer du om morgenen kan du prøve deg på 
kveldsfi ske her. Er det mye folk på det samme vannet kan 
det være lurt å merke hullet. Det er ikke regnet som god fol-
keskikk å fi ske i hull som andre har foret opp. Husk på at du 
tar med deg innpakningen foret er laget i hjem igjen. Pappen 
til melkekartingen er forresten fi n til å fyre  bål med.til melkekartingen er forresten fi n til å fyre  bål med.til melkekartingen er forresten fi n til å f
Ikke overdriv foringen, det holder å fore opp en 3-4 hull 
for så å fi ske rundt disse områdene. Prøv først med vanlig 
røyeblink og maggot. Virker ikke dette kan du prøve med 
mormyshka. Fisken er sikkert i nærheten.

En melkekartong er perfekt å pakke 
foret i. Vel framme på isen river du 
bare av pappen.

Småsteinen virker slik at foret synker til 
bunns før isen som holder forblandingen 
sammen smelter.

Pass på at du har et isbor som er 
stort nok til slippe gjennom foret.
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