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Blinkende blått vann. Stille. 
Fint tilrettelagt med benker, 
bord og gapahuk ved vann-
kanten. Her kan du bade, 
padle og fiske. Lurt å ta med 
mye mat og drikke. Når du 
først kommer hit blir du hele 
dagen. 

Av Åse Kari Gravråk

Sola skinner og vannet glitrer. Vi par-
kerer, løfter kajakkene av taket og drar 
de ned i vannkanten. Pakker ned mat, 
drikke og det som trengs for en god 
pause. Tar på flytevester og skyver 
kajakkene lenger ut. Det er litt kaldt å 
vasse ut i padlecrocs, men tenker samti-
dig at i dag skal jeg jammen bade, uan-
sett! Etter de første padletakene er jeg i 
modus. Padlemodus. Jo lenger utpå jeg 
kommer, jo tydeligere ser jeg hvor stor 
Raudsjøen er. Fascinerende og frede-
lig. Det eneste jeg kan høre er padleåra 
som treffer vannskorpa og vannet som 
skvulper. Gode sommerlyder.

Etter en times tid i kajakken begynner 
det å rumle i magen. Vi peiler ut et båt-
hus ved vannkanten, legger inn til land 
og lager en fin lunsjplass i solveggen. 
Matpakke, vestlandslefse og kaffe blir 
dandert på sitteunderlaget. Fluer surrer 
og sauer breker i bakgrunn. For en dag! 
Sola varmer, etterhvert frister vannet og 
det blir bad. Ingen lang svømmetur, men 
en kort dukkert gjør susen. Deilig! Selv 
om innsjøen ligger på 720 moh. kan 
badetemperaturen krype godt over tjue 
grader.

Største innsjøen
Her sitter jeg ved Raudsjøen som er 
den største innsjøen i Gausdal. Sør 
for Bjørga og ca. ti km fra Skei, via 
Vesleseterveien. Innsjøen er et regule-
ringsmagasin for Raua kraftverk. Det går 
en rørgate fra sjøen til kraftverket nede 
i bygda. 

”7 fisk tok eg, 7 fisk la eg attende”
Innsjøen hadde tidligere en fin ørret-
bestand, men denne ble borte på grunn 
av utsetting av gjedde, sies det. Når 
dette skjedde er litt usikkert, men ryktet 
vil ha det til at en guttunge fra hus-
mannsplassen Homb under Lie hadde 
vært på Raudsjøen og tjuvfisket. Bonden 
på Lie oppdaget dette og var rasende 
over dette. Noen år gikk og guttungen 
fra Homb skulle emigrere til Amerika. 
Han ville gjøre bot for seg og la igjen 
et notat til bonden på Lie da han dro: 
«7 fisk tok eg, 7 fisk la eg attende». 
Problemet var at han satte ut gjedde. 

Det hadde vært bedre om han hadde 
tent på husene på garden sa bonden i 
ettertid Dermed ble gjedda den ledende 
fisken i Raudsjøen. Ryktene vil ha det 
til at den største gjedda som har blitt 
tatt var 24 kilo, tatt i 1954, mens offisiell 
norgesrekord er på 19,6. Det er også 
en liten bestand av abbor og sik på 
Raudsjøen (Kilde: Wikipedia).

Gjedde, abbor og sik
Mens jeg sitter i solveggen leser jeg 
på skeikampen.no at her kan ungene 
lett få abbor på kroken. Hvis du har 
fiskelykke og riktig utstyr kan du få skik-
kelige actionscener med stor og bitevil-
lig gjedde. Fisker du fra land vil du de 
fleste steder få en fin blanding av stor 
og små gjedde. Tar du med deg kano 
eller båt kommer du ut til marbakken 
der de store gjeddene står og spiser sik. 
Normalgjedda på marbakken er 4-10 kg, 
men den største gjedda som er regis-
trert var på 17,2. Til sammenligning veier 
kajakken min ca. 30 kilo, der og da vet 
jeg at jeg aldri skal fiske gjedde…
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ved Raudsjøen
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