SIRKELKROK
For å muliggjøre gjenutsetting av laks og sjøørret fisket på mark, har
det blitt innført påbudt om bruk av sirkelkrok ved alt markfiske. For
at gjenutsetning av laks skal være mulig ved markfiske i elv, er bruk
av sirkelkrok den beste løsning. For laksefiskere i Norge er dette
foreløpig en uvant fiskemetode og det hviler fortsatt en del skepsis
til bruken av sirkelkroker i ferskvann blant dem som ikke har brukt
dem tidligere. Årsaken til at sirkelkroken er viktig og unik, er at den
ikke fester seg i fiskens svelg, tunge eller gjeller når agnet er
svelget. Istedenfor blir kroken dratt ut av fiskens svelg når snøret
drar i kroken, og kroken plasserer seg i fiskens munnvik. Med
enorm kraft (brekkstang-prinsippet) blir krokspissen presset
gjennom fiskekjeften og skaper et godt krokfeste som ikke skader
fisken nevneverdig.
«EKTE» SIRKELKROK
For at fisken ikke skal bli skadet, må det brukes ekte sirkelkroker.
Markedet har mange gode sirkelkroker fra kjente merker som
Owner, VMC, Mustad, Eagle Claw, Berkley med flere. Men, nesten
alle kroker er hybridversjoner, og har enten vridd krokstamme eller
ikke nok innoverbøy på krokspissen. Dessverre fører dette til at de
kroker mange fisk i svelget og før kroken glir til munnviken. En ekte
sirkelkrok skal ha rett krokstamme og en vinkel på krokspissen som
er 90 grader eller mer, og peke rett mot krokstammen eller innover
mot krokbøyen. Slike kroker fester seg nærmest alltid korrekt og er
de eneste krokene man 100% kan gå god for.
ANBEFALING
Av de kjente merkene er Mustad Demon Circle en sirkelkrok vi
anbefaler under markfiske i elva. Kravet vi skal stille til en «ekte»
sirkelkrok er rett stamme og innsving på mer enn 90 grader innover i
krokbøyen. Kroken selges på flere steder lokalt i Saltdal, Fauske og
i Bodø. Nordnes Camp & Bygdesenter selger også denne.
Se bilder av en «ekte» sirkelkrok under.

Krokspissen ikke bøyd utenfor krokstammen

Her er det alternativ (a) som er en «ekte» sirkelkrok

