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Tångräkan är ett superbete som rätt presenterad och vid rätt tillfälle 
slår ut alla andra beten för storvuxna bräckvattenabborrar.

Men hur får man egentligen tag på de eftertraktade räkorna, hur förvaras 
de på bästa sätt – och vilken fisketeknik fungerar bäst?

Text och foto: Jens Bursell

Flötesspinnoch räkor
T O P P M E T O D  F Ö R  S T O R A B B O R R E N :

I hård vind 
och dåliga ljus-
förhållanden
Vid långdistansfiske på platser
med stark vind och höga vågor,
i exempelvis större åar och i
hamnar, kan det vara svårt att
se ett flöte med tunn topp.
Under dessa förhållanden kan
ett flöte med extra synlig
toppdel vara en fördel, som till
exempel Drennan Target Carp.
Vid mindre extrema förhållan-
den bör du välja mer känsliga
flöten, såsom klassiska Drift-
beater eller Carp Antenna.
Lägg märke till flötesadaptern
som gör det möjligt att snabbt
byta flöte om förändringar i
vind och ström kräver detta för
att få längre kast, bättre lin-
kontroll och optimal napp-
indikation. Adaptern kan enkelt
flyttas upp och ner på linan.

 



locka abborren till hugg, kommer det att ta
längre tid att fiska av platsen.

Ett långsamt sjunkande tackel kan också
vara direkt olämpligt om strömmen är så
stark att betet helt enkelt inte kommer ner
till det djup där fisken står. I denna situation
kan det vara nödvändigt att belasta tacklet
med ett blyhagel i storlek BB eller AAA, för
att snabbt komma ner till abborrarna. Under
normala förhållanden placeras haglet unge-
fär halvvägs ner på tacklet, men vid riktigt
stark ström kan det vara nödvändigt med ett
SSG på den nedersta tredjedelen. 

Är fisken verkligen på hugget är nappen
på ett långsamt sjunkande bete lätta att se
– flötet försvinner bara. Är de däremot
riktigt försiktiga, eller enbart tar betet utan
att simma iväg, kan det vara en fördel med
ett litet signalhagel 15-30 centimeter från
betet. Det är även det bästa sättet att få en
bra nappindikation när fisken tar betet på
nedvägen, eller när den enbart lyfter lite i
betet. I det första fallet ses nappet genom
att det tar längre tid för flötet att ställa sig i
rätt läge, medan den sistnämnda indike-
ringen visar sig genom att flötet reser sig en

aning – ett så kallat lyftnapp. Ta för vana att
alltid göra mothugg om flötet avviker från
sitt normala rörelsemönster. Ställ fiske-
djupet så att du fiskar på eller omedelbart
ovanför botten. På så sätt fiskar du av hela
vattendjupet systematiskt och effektivt.

teknik och utrustning. Traditionellt
abborrmete i strömmande vatten går ut på
att låta flötet driva nedströms medan du
med jämna mellanrum tajtar upp linan och
håller emot – varpå flötet bromsas och
betet stiger upp genom vattnet. Det finns
dock många andra möjligheter. Det finns
inget som säger att flötet måste fiskas i en
direkt nedströms riktning. Du fiskar av

större vattenarealer – och ger betet extra
lockande rörelser – om du kastar tvärs över
strömmen. Allt medan tacklet spinns in
ryckvis och med varierande rörelser av
spötoppen. 

Flötesspinn efter abborre praktiseras
bäst med ett kraftigt matchspö, exempelvis
Drennan Tench Float. Spöet ska vara
relativt styvt för att rörelserna med spö-
toppen ska fortplantas ner till ändtackel och
bete utan att absorberas av linans elasticitet.
Rullen bör vara en mindre öppen haspel. 

Större flöten, exempelvis förtyngda
Missiler, sliter på huvudlinan och rullen fylls
lämpligast med 0,20-0,22 millimeters nylon
eller 0,08-0,10 flätlina. Används mindre
flöten med bärighet under 8-10 gram, kan
du med fördel gå ner till 0,18-0,20 i huvud-
lina och därmed uppnå längre kast. Vill du
optimera kastlängden och samtidigt und-
vika oönskade linbrott, kan flötet monteras
på 50-80 centimeter 0,30-lina med en ögla
i varje ände. Flötet fästs så att du lätt kan
ändra djupet – antingen med gummi-
stoppers, stoppknut eller en så kallad
flötesadapter. Jag rekommenderar också >>
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et råder inga tvivel om att tång-
räkan verkligen är ett bete som
har kommit starkt de senaste
åren. Även om det fortfarande

finns tillfällen när betesfisk fungerar bättre,
är tångräkan ett bete som i stort sett alltid
accepteras av abborren. Hur du än fiskar
räkan är den ett riktigt attraktivt bete som
fångar fisk. Det finns dock vissa metoder
som ger markant bättre resultat än andra. 

Erfarenheter visar att stationärt mete –
där du kastar ut och väntar – inte ger lika
många landade fiskar som aktivt fiske med
flöt- eller bottentackel. Orsaken är dels att
du vid aktivt fiske söker av större områden
– och dels att ett tackel som vevas in sakta
i etapper ger ett livligare och därmed
attraktivare bete. Exempelvis flötesspinn
med spinnstopp, där betet omväxlande
dalar sakta mot botten, för att sedan åter
stiga i vattnet när inspinningen återupptas.

välj rätt flöte. Bäst resultat uppnås med
känsliga flötesmodeller som waggler- eller
antennflöten. Det spelar också stor roll
vilken typ och inte minst vilken storlek på

flötet du väljer. Valet baseras på ett flertal
olika faktorer såsom vind, ström, kast-
avstånd och fiskedjup. Generellt är grund-
regeln att ju kraftigare vind, starkare ström,
längre avstånd och större fiskedjup, desto
större flöte behövs för att få kontroll över
fisket och undvika falsknapp. Du ska dock
inte överdriva storleken, eftersom ett
större flöte ger sämre indikation av riktigt
små och försiktiga hugg.

Flötesvalet baseras inte enbart på yttre
faktorer, utan också på vilken fiskemetod
du kommer att använda. Fiskar du från båt
och låter flötet driva nedströms, är det
möjligt att fiska med ett waggler. Om du
däremot fiskar från land, eller spinner hem

ett flöte för att täcka av stora ytor, krävs
ofta en lite större modell, exempelvis ett
förtyngt antennflöte. 

En annan anledning att välja ett lite
större flöte till spinntekniken, är att du
kastar längre och därmed kan fiska av
större områden. Ett större flöte ger mer
flexibilitet. En abborre kommer sällan
ensam och när du väl har fått fisk gäller det
att snabbt kunna kasta till samma plats.
Med ett litet och lätt flöte, som precis når
ut, riskerar du att missa chanserna om
abborrarna flyttar på sig. Förändringar i
vind och ström kan också innebära att du
måste byta flöte och när du väl är färdig
kanske stimmet redan är borta…

tackel till flötesspinn. Under normala
förhållanden med ingen eller svag ström
är det en fördel att fiska tångräkan »on the
drop,« det vill säga utan några blyhagel på
tafsen, så att den sjunker sakta genom
vattnet. Ofta blir det en avvägning mellan
optimal betespresentation och effektiv
avsökning. Sjunker betet långsammare än
vad som egentligen är nödvändigt för att

Glöm inte betesfisken
Även om räkan kan vara ett över-
lägset bete finns det situationer
när levande betesfisk, som mört,
löja och småabborre, fungerar
bättre. Precis som alla andra djur
har abborren en tendens att
präglas på den typ föda som det
för stunden finns mest utav –
och som är lättast att få tag på.
Om det finns massor av mört

och annan småfisk i vattnet där
du fiskar är det således lämpligt
att välja denna typ av bete.
Omvänt kan det under perioder
med färre bytesfiskar vara upp-
lagt att använda tångräkor.
Vi kan av detta också dra slut-
satsen att när en rovfisk väl
har skapat sig en sökbild av ett
rikligt förekommande byte ska

det mycket till för att den ska
förändra sitt beteendemönster
och acceptera andra födo-
ämnen. Detta hindrar dock
inte att saker och ting ibland
ändras väldigt snabbt, kanske
mest beroende på att abborrens
byten anpassar sitt beteende
efter förändringar i vind-,
ström- eller ljusförhållanden.

D

Aktiv avsökning av fiske-
platsen ger oftast fler
fiskar – även när det gäller
bottenmete. På bilden syns
David Lannertoft som med
jämna mellanrum kastar
ut och släpar hem sin
tacklade mört. En levande
betesfisk håller inte för så
många kast och tekniken
kräver god tillgång på
beten. Det optimala spöet
för bottenspinn är ett
jigg- eller quiverspö på
9-11 fot. Betesfisken
presenteras lämpligen på
ett paternostertackel med
en kroktafs på 80-150 cm

i 0,20 mm fluorocarbon,
samt en 20-30 cm lång tafs
till sänket. För mindre beten
är en enkelkrok i storlek 6-8
lagom. Blysänken på 15-30
gram klarar de flesta för-
hållanden.

Tacklingen för botten-
fiske med räkor är precis
densamma, men det kan
vara giftigt att montera en
liten flytkropp 20-30 cm
framför betet. Flötet, som
kan vara en liten hugg-
indikator för flugfiske, ger
extra bärkraft och gör att
betet stiger i vattnet vid
spinnstopp. Flötet fungerar

även bra när du använder
betesfisk.

Precis som vid flötes-
spinn är en oregelbunden
inspinning ofta det som ger
flest fiskar. När räkfantaster
vid flera tillfällen har
utklassat mörtfantomer i
exempelvis Lödde å, har jag
ofta ställt mig frågan om
det i själva verket är fiske-
tekniken som har varit den
bidragande orsaken?
Många fiskar tämligen
inaktivt när de bottenmetar
– och kanske skulle resul-
tatet bli bättre om betet
fick lite extra liv och rörelse.

Aktivt bottenmete
storabborre

 



att du använder en kroktafs av 0,16-0,18
millimeters fluorocarbon för att få en bättre
och mer naturlig betespresentation. 

håll räkorna vid liv. Räkan är som mest
attraktiv i levande tillstånd och krokas bäst
i bakdelen. Kroken, som helst ska vara en
kemiskt slipad, tunntrådig enkelkrok med
brett gap, sticks enklast genom något av de
bakre segmenten i stjärten. Krokas räkan i
huvudet kommer den att dö omgående.
Krokar som kan rekommenderas är
Drennan Wide Gape Specialist eller
Prologic MP1 i storlek 8.

Tångräkan och den snarlika hästräkan,
som är ett minst lika bra bete, lever normalt
i salt- och bräckvatten och måste förvaras
i samma typ av vatten (de dör i vanligt
kranvatten). Det bästa och enklaste är att ta
med vatten hem när du fångar dem. 

Tångräkorna behöver rikligt med syre.
Vid kortare förvaring kan du använda en
batteridriven syrepump, medan längre
perioder kräver en 220 volts akvariepump.

Kom ihåg att kontrollera behållaren varje
dag. Vattnet blir snabbt dåligt om du
inte tar bort döda räkor – mycket fortare än
om det exempelvis ligger döda mörtar
i spannen. 

Kallt vatten innehåller mer syre och
under varma perioder ökar räkornas
livslängd markant om vattnet kyls ner med
hjälp av kylelement. Skulle batterierna i
syrepumpen ta slut under fisketuren, kan
räkorna klaras genom upprepade vatten-
byten under förutsättning att du fiskar i
bräckt vatten. Alternativt kan syresättning
ske genom att regelbundet skopa upp och
ösa tillbaka vattnet i behållaren. 

I en väl syresatt behållare som förvaras
svalt kan räkorna normalt hållas vid liv i
cirka 3-4 veckor. Om möjligt bör du byta
vatten en gång i veckan. Det kan också vara
en fördel att lägga lite ålgräs, ett finmaskigt
nät eller något liknande i spannen, så att
räkorna har något att sitta på när de vilar.
Då förbrukar de även mindre syre och
håller sig vid liv längre. >>

Använd linbågen
När du fiskar tvärs över ån
och med en nedströms vind
kan det ofta vara svårt att
hålla linan sträckt för att få
bra kontroll och effektiva
mothugg. Dessa förhållanden
kan ibland utnyttjas till din
fördel. Står fisken längs  
kanten kan linbågen

användas för att ge betet
lockande rörelser. Om du
rycker med spöet uppströms
alldeles över vattenytan, fort-
plantas knyckarna via lin-
bågen och tacklet jobbar sig
lockande nedströms – utan
att nämnvärt förlora sin
bana. Den här metoden har

gett många stora abborrar 
– bland annat fick kompisen
Sören Beck en dag två prakt-
fulla fiskar på 1800 respektive
1900 gram i Löddeå när han
fiskade på detta sätt. Lin-
bågen kräver självklart att
du är extra uppmärksam för
att kunna kroka fisken.

storabborre

Lägg märke till den lilla 
tuben av fluorescerande plast

som sitter nere vid kroken.
Under mörka, mulna dagar,

eller i grumligt vatten, kan små
tricks som detta vara skillnaden

mellan fiasko och succé.
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anskaffning av räkor. Tångräkor kan du fånga själv och det
sker bäst efter mörkrets inbrott. På sommaren kan de fångas i stort
sett överallt längs grunda kuststräckor, men det hjälper förstås inte
när fisket efter bräckvattenabborrar är som bäst under perioden
november – april. Vid denna tid är det lättast att hitta räkorna på
lite djupare vatten och vid broar. Typiska fångstplatser har god
vattencirkulation och du fångar räkorna genom att skrapa med
håven längs kajer, stenar, stolpar och pålverk. Andra klassiska
fångstställen är strömkanter med mycket ålgräs eller annan vege-
tation, som ger skydd och inte minst föda för räkorna. Här för du
håven genom vegetationen, varefter ett tålmodigt sorterings-
arbete av räkor och växtlighet väntar. För en dags fiske behövs
som regel 200-300 gram räkor per person. 

Räkorna kan antingen fångas med en klassisk räkhåv eller
med en trekantig specimenhåv med fint, knutlöst när. Den tradi-
tionella räkhåven med styv träram är bättre när det finns mycket
vegetation på fångstplatsen, eftersom den bättre klarar vikten utan

att kollapsa. Nackdelen är att den har ett något kort skaft när
det ska skrapas i hamnar och längs kajer med längre avstånd ner
till vattnet. På riktiga räkhåvar är själva nätpåsen monterad bakom
den främre kanten på ramen, vilket betyder att nätet inte slits
sönder under skrapningen. 

Fördelen med en methåv är dels att den är stor, men också att
du kan skruva på ett extra långt, teleskopiskt skaft när behov finns.
I skenet från en stark pannlampa kan du ibland se räkornas ögon
reflekteras i vattnet – och har du turen att lokalisera ett större stim
på öppet vatten är en stor karphåv idealisk. Vill du ha en håv med
fast ram kan en oval eller rund methåv vara lösningen. Oavsett
vilket typ av håv du använder så måste framkanten förstärkas. Det
räcker ofta med en halvtimmes skrapning på stenar och längs kajer
med mycket musslor och snäckor för att förstöra håven helt. 

Det kan vara både tungt och besvärligt att fånga räkor, men när
du väl står vid vattnet och drillar den ena stora abborren efter den
andra, lovar jag att alla kalla, slitsamma timmar är bortglömda!  •

Från höger: Chubbers och Avons. Används primärt i kraftigt,
strömmande vatten. Den högt placerade flytkroppen förhindrar
att flötet dras ner i strömmen. Loaded waggler är som namnet
antyder förtyngd i nederdelen. Kastar cirka 20-30 meter i normal
vind och är det bästa valet för perfekt indikation av försiktiga
hugg. Wagglers med 2-4 grams bärighet är de mest använda
och fungerar bra vid nedströms fiske från båt. Modellerna i
genomskinlig plast är speciellt lämpade för klart vatten.
Belastade antennflöten – ofta benämnda Missiler – är bästa
valet för långa kast i kraftig vind. Modellen med tjockare topp-
del är särskilt stabil i hårt väder. Flöten med 4-8 grams bärighet
passar bra till svag vind och kast på 20-40 meter, medan större
modeller används till hårdare vind och riktigt långa kastavstånd.
Target Carp fungerar liksom flera av de andra modellerna perfekt
i stillastående eller svagt strömmande vatten. Nederst i mitten
syns utbytbara flötestoppar (Drennan Combo Flights) som ger
flötet bättre synbarhet och en stabil gång i luften.
Flötesstoppers av rent gummi lämpar sig inte till att fixera stora
flöten. Till detta krävs stoppers av gummi/silikon, som sitter 
bättre fast på linan – exempelvis Float Stops.

Välj rätt flöte

Långa kast
När det ska kastas långt är stora, förtyngda Missilflöten ett bra
val. Eftersom tyngden sitter i flötet, och inte på linan, ger det
färre trassel och mindre slitage. Blyhagel har en tendens att
skada huvudlinan och på just denna modell kan belastningen
istället justeras genom att antalet metallskivor anpassas efter
rådande förhållanden. Om du till exempel vill belasta tacklet
med ett par extra blyhagel för att komma ner till fisken, plockas
helt enkelt en del av belastningen bort från själva flötet.

storabborre
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