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I   det fiskekompis Bert er i 
ferd med å sveive inn en 
liten sei, blir det plutse-

lig en helt annen kamp når 
noe betydelig større biter på 
og drar snøre av snella med 
bestemte rykk. Alt tyder på at 
en stor torsk har klappet kje-
vene om seien – og den akter 
ikke å slippe taket! For hver 
meter Bert sveiver inn, drar 
fisken det dobbelte ut. Dette er 
en real bamse! Etter hvert må fisken se seg slått, 
og vi kan skimte en lys flekk langt nede i det klare 
vannet. Flekken vokser sakte, men sikkert til en 
flott torsk – klart den største vi har fått her oppe 

Nappetak i nord

Den nederlandske fotografen og sportsfiskejournalisten 

Bram Bokkers har, som mange andre utlendinger, forelsket 

seg i nordnorsk natur og fiske. 

like sør for Nordkapp. Den veier 21 kg.
Etter en fantastisk flytur over tusen sjøer og 

snødekte fjell, lander vi i Hammerfest der vi blir 
møtt av Jan Johansen, eieren av Kokelv sjøhus. Vårt 
første besøk gjorde vi i 2008, men det fine fisket 
og den fantastiske naturen gjorde at vi lengtet 
tilbake. 

Kjøreturen gjennom den barske, golde 
finnmarksnaturen, tar en times tid. Kokelv er en 
liten landsby med rundt 100 sjeler, og sjøhuset, 
som tidligere var et fiskebruk og oppdrettsanlegg, 
er nå gjort om til en luksuriøs fiskecamp rett i 
havkanten.

Bram 
Brokkers

Tekst  
og foto

BRA BÅTER: En av Arvor-sjarkene til Kokelv sjøhus. 
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Nappetak i nord

Utsikten er fantastisk, og mens vi nyter en 
whisky, peker Jan utover sjøen der en gruppe små 
hvaler jakter på en sildestim. Den vettskremte silda 
angripes også fra lufta av en flokk sultne måker.

Torsk, hyse og kveiTe
Vi våkner tidlig neste morgen. Jan har allerede 
klargjort båten, en ganske ny Arvor sportssjark 
på 23 fot med alt tenkelig elektronisk utstyr. Vi 
konsentrerer oss om nærområdene i fjorden, som 
har et maksimalt dyp på 130 meter. De fleste 

plassene er mye grunnere enn dette, og siden det 
knapt er et vindpust, fisker vi med lett utstyr.

Vi forsøker en rekke plasser som er markert på 
plotteren. Ulike typer shad-jigger og pilker prøves 
ut. Fisken biter, men litt vind hadde vært ønskelig, 
for vi driver knapt. Men når dagen er omme kan vi 
likevel notere oss en god del mindre hyse og torsk, 
pluss ei lita kveite. 

Om ettermiddagen fisker vi fra brygga etter 
sandflyndrer, som både er mange og store. Fjorden 
er også ful av småsei som gir god sport på lett 

haspelutstyr. Vi trenger ikke å kjøpe middag denne 
dagen …

Dagen etter skinner sola fra skyfri himmel, og 
vinden har tatt seg opp. Vi driver nesten litt for 
raskt, men Jan får tak i et drivanker som bremser 
oss godt opp og holder båten på riktig kurs. Vi 
kjører mot en flokk måker som stupdykker etter 

GREI TORSK: Bert Goeree med en av mange 
fine torsker. Denne lot seg friste av en 
speedjigg. 

HELLEFISK: Vi fikk flere kveiter på jigg, men 
ingen var spesielt store. 
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småfisk. Dypet er rundt 20 meter, og digre fiskestimer fyller 
ekkoloddskjermen fra topp til bunn. Det er tusenvis av torsk, og 
det blir en hektisk dag med torsk opp til ca 13 kg, noen store 
seier og et par småkveiter. Med verkende armer setter vi kursen 
mot fiskecampen, og avrunder dagen med litt flyndrefiske igjen.

Om kvelden fyrer Jan opp et bål nede ved stranda. Vi griller 
pølser, drikker øl og whisky og prater til langt på natt. I morgen 
skal vi reise til Seiland.

NasjoNalpark
Seiland har kommet litt i skyggen av mer kjente Sørøya et godt 
«steinkast» lenger nord. Norges 8. største øy kan imidlertid også 
by på godt fiske og ikke minst spektakulær natur med fjorder, 
snødekte fjelltopper på over 1000 meter og to isbreer. Store 
deler av øya er nasjonalpark.

André Larsen driver firmaet «Seiland Explore» i tettstedet 

FLOTT FLATFISK: Gapeflyndrene blir store i Nord-Norge. 

InfoKokelv sjøhus
(kokelv-sjohus.no)
Tre leiligheter (3–10 senger), 
trådløst nett, båtutleie, sløye/
fryserom, badstu og boblebad. 
Den vesle elva Russelva, som 
renner ut i bygda, kan by på 
rimelig smålaksfiske. I nærheten 
er det også mange vann med ørret 
og røye.
Epost: resepsjon@kokelv-sjohus.no
Tlf: 78 41 66 40/412 26 136

Seiland Explore  
(seiland-explore.com)
Utleiehytter, båter, sløye/fryserom 
og butikk. Aktiviteter hele året. 
Seiland kan nås med ferge fra 
Hammerfest. Store deler av øya er 
vernet som nasjonalpark.
Epost: an-lars@online.no
Tlf: 78 41 96 40/481 39 244

Hønseby – en velutstyrt fiskecamp 
med hytter, fiskebåter, fryserom 
og nærbutikk der du også kan få 
kjøpt fiskeutstyr.

Fisket rundt Seiland er mindre 
utforsket enn i områdene ved 
Sørøya, men mulighetene er 
nesten like mange her. I fjordene 
kan du fiske beskyttet mot vær 
og vind, og om været tillater er 
det åpne havområder mot vest. 
Spennende grunner, platåer, 
fjelltopper og renner er hjemsted 
til stor torsk, sei, steinbit, kveite 
og mye mer.

Det er seint på kvelden når vi 
får installert oss i hytta, men vi 
må ta noen kast fra brygga. Snart 
har vi landet sandflyndre, sei og 
en torsk. Noen sjøørreter vaker 
like ved, men viser ingen interesse 
for våre sluker.

Hammerfest

Honningsvåg

Nordkapp

Kart: Kartagena/Alt om Fiske

Sørøya

Seiland

Kokelv
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skreifjordeN
Dagen etter blåser det kraftig. André råder oss til å fiske i 
fjordene. Plassene er ikke vanskelige å finne – de er lagt inn som 
waypoints i plotteren. Fisket er ikke så bra for tida, opplyser 
André. Trolig på grunn av at silda har trukket ut på havet 
tidligere enn vanlig, og at det er mye delfiner og andre hvaler i 
nærheten.

André har rett. Fisket er dårlig, og på grunn av hard strøm 
og vind, må vi bruke veldig tunge pilker. Det vi får er ganske 
smått, men slik er fisket noen ganger – selv her oppe i nord. Vi 
trøster oss med at vi har tre dager igjen.

Neste dag får vi selskap av André. Hans lokalkunnskap er 
svært velkommen. Han vil gjerne prøve Skreifjorden, som vender 
ut mot sundet mellom Seiland og Sørøya. 

Vindforholdene er bedre, og etter hvert får vi klarsignal til 
å slippe pilkene våre til bunns. Vi starter på 120 meters dyp, og 
driver mot grunnere vann. Pilkene på ca 400 gram har ingen 
problemer med å holde bunnen. Det er stille til å begynne med, 
før «stormen» setter inn. Plutselig begynner skipperen å le, og 
ekkoloddet blir svart av fisk. Samtidig bøyer den første stanga 

seg og vi er i gang! Torsken veier opp til ca 12 kg, og kjemper som forrykt. 
Store hyser blander seg også inn i leken. Snart begynner armer og skuldre og 
verke igjen.

En havørn svever rundt oss, og jeg prøver å friste den med en liten sei. 
Den nøler, og til slutt drar den av gårde uten fangst.

André opplyser om at det går pen sei midt i vannet, så vi setter på lettere 
jigger og pilker og avrunder med flere pene eksemplarer. På tross av dårlig 
fiske og vanskelige forhold har André vist oss at det likevel går an å ta fisk. 
Det er bare å ta tida til hjelp.

Vi har hatt en flott uke her oppe i nord, og selv om de aller største fiskene 
unngikk våre kroker denne gangen, kan vi ikke klage på fisket. André råder 
oss til å komme litt tidligere på året neste gang, når silda fremdeles er inne 
i fjordene. Det merker vi oss, for er det noe som er helt sikkert er det at vi 
kommer tilbake!

JIGGFISKE: 
Artikkelforfatter 

Bram med torsk 
tatt på en litt 

utradisjonell jigg – en 
flyndreimitasjon. 

STERK: Hyser på 3–4 
kg sparker godt fra 
seg på lett utstyr. 


