
I förra numret av fiske-feber beskrev vi hur du gör 
traditionella tackel, men det finns betydligt mer och under
senare år har tacklingarna förfinats och utvecklats mer 
än på många årtionden. Här får du Mads Grosells syn på olika 
specialtackel – hur du gör dem och när de ska användas.
Text: Jens Bursell  Foto: Jens Bursell, Mads Grosell och Niels Vestergaard

tt enbart fiska på ett sätt och
med en teknik efter en
bestämd fiskart, är ungefär
som att försöka sätta upp ett

nytt kök med enbart en skruvmejsel som
hjälpmedel – det kan gå, men resultatet blir
onekligen därefter. Om du däremot har
alla nödvändiga verktyg blir köket både
snabbare och bättre monterat. Det för-
håller sig på ungefär samma sätt med fisket
efter rovfiskar som gädda, abborre och gös.
Det gäller att variera sig och att använda
rätt taktik i olika situationer. Precis som i
alla andra fisken finns det inga magiska
undermedel och osvikliga tackel som
fungerar perfekt i alla situationer och under
alla förhållanden. 

– Att använda traditionella vajertackel
till alla fiskesituationer är en dålig taktik om
du vill optimera dina fångstchanser, säger
Mads Grosell, som under många år har
experimenterat med olika typer av tafs-
material och betespresentationer. 

imitation eller provokation? För att
kort summera de senaste årens idéer när det
gäller predatortackel, finns egentligen två
helt motsatta principer: Naturlig presenta-
tion med minimal synlighet eller en högst
onaturlig presentation som bygger på
maximal synlighet och ljudlighet. 

– Båda två fungerar, men allting har sin
tid och plats, fortsätter Mads.

Den första principen bygger på att
optimera presentationen så att betet uppför
sig så naturligt som det överhuvudtaget är
möjligt. Tacklet ska vara förfinat och
osynligt så att fisken inte anar oråd. För att
uppnå detta är det supermjuk vajer och
fluorocarbon som gäller. Även samman-
kopplingar av dessa två material – så kalla-
de kombinationstackel – har emellanåt visat
sig vara förödande effektiva. Detta koncept
kommer bäst till sin rätt i klart vatten eller
när fisken är extremt svårflirtad.

Princip nummer två går ut på att skapa
så mycket uppmärksamhet som möjligt
kring betet. Inte med hjälp av naturlig
attraktion, utan nu används istället pro-
pellrar, rasselpärlor, ljus och andra tricks för
att betet ska höras och synas i vattnet. En
taktik som med fördel används i grumliga
vatten med dålig eller obefintlig sikt – eller
när du helt enkelt vill använda dig av något
helt nytt för att locka fisken till hugg. >>
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I grund och botten bygger dessa två prin-
ciper bara på en ny version av ett evigt aktuellt
tema – imitation eller provokation. 

bättre presentation. Mads Grosell har en
stor förkärlek till tafsmaterial som optimerar
den naturliga presentationen av betet. Tradi-
tionell sjutrådig vajer är dessvärre relativt styv,
kinkar lätt och har ett högt minne, vilket
betyder att betesfisken inte kommer att simma
och röra sig på ett naturligt sätt. Detta
problem minskas dock genom de nya typer av
stålvajrar av olika märken som numera finns
på marknaden. Dessa vajrar är mycket
mjukare och har betydligt mindre minne än
sina klassiska föregångare.

Erfarenheterna visar att du i många
situationer kan erhålla en betydligt bättre
betespresentation med extra mjuk 19- eller
49-trådig vajer, som till exempel Drennan Soft
Strand, DD Softcoat, Fox Soft Steel eller E.T.
49-Strand. Fördelen med den mjuka vajern är
att betesfisken får en mer naturlig gång och att
vajern kan sammanfogas med nylon eller
fluorocarbon utan klumpiga övergångar.

sensationellt resultat. Mads har många
spännande berättelser och exempel på fram-
gångsrikt fiske med denna typ av tackel. 

– Redan under de första försöken med nya
moderna vajertyper, med 19 eller fler trådar,
imponerades vi över hur flexibla de var, säger
Mads. 

Materialen har nästan inget minne,
är mycket mjuka och helt säkra mot vassa
gäddtänder. Även under praktiskt fiske visade
det sig tydligt att detta var framtidens gädd-
vajer. På de första turerna fick Mads och hans
kompisar massor av fisk och betydligt fler av
huggen föll på den mjuka vajern, jämfört med
den traditionella. Under gösfiske, där stora
gäddor är en vanlig bifångst, blev skillnaden
ännu mer markant. De fick betydligt fler hugg
och landade fler fiskar. Med den mjuka vajern
kunde 0.40 millimeters fluorocarbon samman-
fogas med 20 centimeter stålvajer och samtliga
gäddor som behagade hugga landades utan
missöden. Den första säsongen gav ett flertal
stora gösar över åtta kilo och flera gäddor på
över tio kilo – bland annat ett dubbelhugg med
gäddor på 10,9 och 13,0 kilo. Sedan dess har  >>
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Propellrar  
Dessa metallpropellrar kallas popu-
lärt för »Mickey Mouse Propeller«.
De sänder ut reflexer och ljud i vatt-
net som är speciellt lockande under
flötestrolling i låg fart. Propellern
används med fördel i grumligt
vatten, under mulna och dimmiga
dagar, eller i skymningen. De har
revolutionerat släpfisket med betes-
fisk efter båten och det går inte
längre att hålla räkning på antalet
stora fiskar som har fångats med
hjälp av detta lilla tillbehör. På bara
några få säsonger har det i Sverige
och Danmark tagits långt över 100
gäddor över tio kilo och mängder av
riktigt stora gösar. Mellanstorleken
är under de flesta förhållanden
suverän till gädda, abborre och gös.
Propellern fiskas antingen 3–10 cen-
timeter framför betet, eller omvänt
strax bakom betesfisken. Den större
modellen är otroligt effektiv till
gädda och speciellt bra vid pelagiskt
fiske i lite högre tempo. Den ska
monteras direkt på vajern eftersom
den under rotationen snabbt sliter
ner fluorocarbon eller nylon. Kan
skrämma fisken i riktigt klart vatten.

Buzz Blades 
och Rotorblades
Mycket effektiva propellrar som
väcker stor uppmärksamhet och har
gett många stora fiskar under svåra
dagar. Rotorblade är en liten en-
bladig variant som har visat sig
mycket effektiv till gös – kanske på
grund av den speciella frekvens som
den sänder ut under rotationen.

Rasselpärlor 
Pärlorna ger extra ljud som kan
utlösa hugget under svårfiskade
dagar. Du kan också tillverka dem
själv genom att borra ett litet hål
i en flytande pärla i storlek 8–12
millimeter. Placera några små
metallkulor i pärlan och täpp till
hålet med lite lim eller silikon.
Montera pärlan på 4–6 centimeter
nylonlina och bind fast den i ögat
på den främre trekroken. Ännu
hetare blir tacklet med självlysande
rasselpärlor. Mycket effektivt på
bottentackel.

Lyspärlor och lysslang
Gör tacklet och betet extra synligt,
under dåliga ljusförhållanden.

Smile Blades
Dessa kan fås i en rad olika färger och
storlekar. Roterar som en metallpro-
peller,men för inte lika mycket väsen.
Den har effektiva reflexer och kan
böjas så att den roterar även i mycket
låg fart. Det har fångats många gäd-
dor över tio kilo med hjälp av Smile
Blades – speciellt den minsta och
mellersta storleken, fiskad när botten
under vintermånaderna,har gett
otroliga resultat. Mycket effektiv på
bottentackel,eftersom den är lätt och
trycker upp betet i vattnet när den
roterar. Kan fiskas direkt på fluoro-
carbon eller nylon eftersom den inte
sliter linan lika mycket som en vanlig
propeller. Smile Blades kan skrämma
fisken i klart vatten. Måste vinklas
korrekt och rotationen bör testas i
vattnet för att få en optimal gång.

Action Disc
Den lilla plastparabolen används
allt flitigare bland skandinaviska
sportfiskare, både i kombination
med konstbeten och naturligt bete.
En Action Disc tacklad framför betet
skapar både ljud och oregelbundna
rörelser som får rovfiskar kan motstå.

Fluorocarbon
Till abborre kan du med fördel
använda 0,20 mm fluorocarbon
som tafs. Gös kräver exempelvis
0,27 – 0,33 mm, medan det till
gädda är säkrast att använda 0,45
– 0,60 mm fluorocarbon och
kombitafs. Under gös- och abborr-
fiske, när det finns mycket gädda i
vattnet, är det också en fördel att
använda kombinationstafsar –
exempelvis av 11 lbs flertrådig vajer
till abborre och 17 lbs till gös.

Rasselstavar
Innehåller metallkulor och har i
princip samma för- och nackdelar
som rasselpärlorna. Modeller i
glas ger högre ljud, medan plast-
versionen är mer diskret.
Monteras på tafsen med silikon-
slang. Genomskinliga modeller
är mer visuellt diskreta än själv-
lysande. De sistnämnda används
dock med fördel i grumligt vatten.
Ursprungligen framtagna för
flugfiske.

TINGEL TANGEL 
FÖR TACKELTILLVERKNING

Det finns en uppsjö av små prylar som kan användas för att göra dina tackel mer
intressanta och attraktiva för rovfisken. Det är egentligen bara din egen uppfinningsförmåga 
som sätter gränserna. Här följer en beskrivning av några väl utprovade tillbehör för 
fantasifull och effektiv tackeltillverkning.

När du fiskar med denna typ av tackel ska mothugget göras 
ögonblickligen, eller maximalt 10 sekunder efter hugget.

Det optimala förloppet vid mothugget är att betesfisken rycks loss
och att krokarna sätter sig perfekt i mungipan på gäddan.

Kirurgknuten kan också användas 
om du vill avsluta tafsen med en ögla,

vilket är lättare än att tvinna eller 
att använda vajerlås. Presentationen 

blir också aningen elegantare.

Kirurgknuten
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Gör en kombitafs
1 2 3

4 5 6
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de moderna tafsmaterialen regelbundet
visat sin potential. 

– Under perioden från september 2003
till november 2004 landades cirka 80 gäd-
dor över tio kilo på de nya tafsmaterialen.
Och då handlar det bara om tiotalet dukti-
ga gäddfiskare som jag har regelbunden
kontakt med, berättar Mads begeistrat. 

fluorocarbon och kombitafsar.
Möjligheterna med de nya materialen
är oändliga enligt Mads. 

– När vattnet är klart, eller när vi använ-
der bottentackel, kör vi med längre tafsar –
ofta i form av en så kallad kombinationstafs
bestående av stålvajer och fluorocarbon.
Tafsarna är ofta upp till 2,5 meter långa. 

Fördelen med kombinationstafsar är dels
att den lilla flexibla vajerbiten, som sitter när-
mast krokarna, är så mjuk att fisken kan
simma fritt och dels att sammanfogningen
med den osynliga fluorocarbonen inte
består att ett tungt och klumpigt lekande
som förstör presentationen och dessutom
tröttar ut betesfisken. Mads har haft stor
framgång med rosafärgad fluorocarbon,
som verkar vara ännu mer osynlig än andra
typer som han har experimenterat med. I
klart vatten är fördelen med långa kombina-
tionstafsar så stor, att de totalt fiskar ut

renodlade vajertafsar, enligt Mads. Under
sådana förhållanden har han upplevt tio
hugg på spöet med kombitafs och noll (!) på
spöet med normalt vajertackel. 

När du fiskar med kombitafs har du
enbart 15–20 centimeter stålvajer för att få
en så fin och naturlig presentation som
möjligt. Eftersom det används kraftig
fluorocarbon med hög slitstyrka ovanför,
fungerar den osynliga fluorocarbondelen
som en slags »up trace« – det vill säga en
extra kraftig buffert som motverkar lin-
brott, om fisken kommer åt linan ovanför
vajern. En up trace är speciellt användbar
vid temperaturer över 8 grader, när större
rovfisk tar betesfisken så aggressivt, att den
ofta slår käftarna kring linan ovanför vajern. 

variera och experimentera. Det är
långt ifrån alltid som en diskret presenta-
tion av betet ger flest hugg. 

– Under senare år har många skickliga
skandinaviska predatorfiskare experimen-
terat vilt med olika propellrar, »smile
blades« och rasselpärlor – vilket verkligen
har satt fart på saker och ting, enligt Mads. 

Systematiska tester av olika små attrak-
torer har visserligen visat att det inte alltid
ger fler fiskar genom att bygga på tackling-
en med ljus, ljud och färger, men om det

används på ett riktigt sätt kan den extra
attraktionen mångdubbla dina fångster vid
vissa tillfällen. Framförallt har fest och färg,
glitter och glamour, visat sig vara extra
effektivt i nya, ofiskade vatten och för att
dra uppmärksamheten till betet när fisken
antingen är riktigt på hugget, eller omvänt
när den inte alls är intresserad. 

– Genom att ändra tafsens längd kan du
också markant påverka betesfiskens gång
och uppträdande i vattnet, fortsätter Mads. 

Vid flötestrolling i grunt och grumligt
vatten är det en fördel att fiska med korta
tafsar på 40–50 centimeter. På detta sätt
minskas betesfiskens rörelsefrihet och >>

Till traditionella kombinationstafsar binds vajern antingen till mellantafs,
up trace eller huvudlina med en 2–3 varvs kirurgknut (water knot).

Änden på linan läggs parallellt med de 
yttersta 15–20 centimetrarna av vajern.

Gör ett halvslag.

På lite kraftigare linor eller vajer förs linan
två varv genom halvslaget. På tunnare

tackel kan du eventuellt använda tre varv.

Knuten dras försiktigt samman. Ändarna till knuten trimmas. Knuten säkras slutligen med superlim.

Materialet kallas också PVDF (polyvinylidenfluorid) och
uppfanns för mer än 25 år sedan. På 90-talet användes
linorna främst till saltvattensfiske, efter exempelvis
tonfisk. Under de senaste fem åren har dock fluoro-
carbon fått ett brett användningsområde för alla
former av fiske – speciellt bland seriösa sportfiskare
som har insett fördelarna med att materialet i det
närmaste är osynligt för fisken.

Fluorocarbon är bevisligen svårare att se för fisken
eftersom materialets brytningsindex (1,42) ligger
mycket närmare vatten (1,30) än till exempel nylon
(1,52). Det är också mindre poröst än nylon, vilket inne-
bär att det sjunker snabbare och tar upp mindre vatten.
Brottstyrkan är i stort sett identisk, vare sig materialet
är vått eller torrt. Fluorocarbon är dessutom betydligt
mer motståndskraftig mot UV-strålning än nylon.
Sist men inte minst, är det mycket slitstarkt vilket gör
det till ett ypperligt tafsmaterial.

Nackdelen med fluorocarbon är att det ofta är styvare
än traditionell nylon och har högre minne, vilket kan
resultera i att linan kinkar, med större risk för linbrott
som följd. Detta i kombination med ett relativt högt
försäljningspris är orsaken till att materialet sällan
produceras och används som huvudlina. Du bör inte
heller knyta fluorocarbon till flatslagna ringar eller
kroköglor eftersom det kan resultera i oväntade linbrott.

Fluorocarbon
– den osynliga skillnaden

Om det används på 
ett riktigt sätt kan den 
extra attraktionen mång-
dubbla dina fångster 
vid vissa tillfällen.
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chansen att kroka gäddan i det grumliga vattnet ökar. Betesfisken
kommer att kämpa emot sänkets vikt, vilket ger en lockande
aktivitet i vattnet genom ljud, reflexer och rörelser. 

Motsatt är långa tafsar och kombitafsar av fluorocarbon och
mjuk vajer en fördel vid pelagiskt fiske i klart vatten – eller om du
fiskar vid botten med ett paternoster tackel eller så kallad
»bottom-bouncer«. Dessa tafsar kan vara upp till 2,5 meter långa.

– Vid flötestrolling har jag ytterst sällan fått uppleva att
gäddan bitit av linan vid användandet av långa kombinations-
tafsar, säger Mads. 

Den kritiska delen på ett gäddtackel är från den främre kroken
och cirka 10 centimeter framåt. Vid stationärt fiske, eller långsamt
driftfiske, är det dock mer riskabelt att fiska med kombitafs,
eftersom fisken lättare sväljer en större del av tafs och lina.
Till detta fiske är det optimalt med 30–60 centimeter ren stål-
vajer och minimum 0.50 mm fluorocarbon om du använder
en kombinationstafs. 

aptering av betesfisken. Topptrimmade moderna tafsar och
tackel räcker inte alltid för att få fisk i båten. Hur du sätter betes-
fisken på tacklet är enligt Mads minst lika avgörande för hur
många hugg som resulterar i landad fisk. 

– Vid flötestrolling och driftfiske fäster jag till 90% betes-
fisken med den främre trekroken genom överläppen och den
bakre i sidan. Denna krokning ger enligt min mening den bästa
och mest naturliga presentationen när betet går långsamt
genom vattnet. 

Det är A och O att krokarna rycks loss ur betesfisken vid
mothugget. Om betesfisken blir hängande kvar sitter krokarna
oftast dåligt. Anledningen är att gäddans tänder sjunker in i
betesfisken och förhindrar att gäddan helt kan sluta käftarna
kring tacklet och krokarna. Tyngden av betesfisken, som sitter
kvar på kroken, är ofta orsaken till att krokfästet släpper under
själva fajten när gäddan skakar våldsamt på huvudet för att
komma loss.

När betesfisken apteras ska den alltså inte krokas fast för
evigt. Problemet är försumbart när du använder mindre betes-
fisk, eftersom krokarna lossnar relativt lätt, men när det gäller
större mört och framförallt regnbåge, kan det vara i det
närmaste omöjligt att rycka loss krokarna i mothugget. Därför
bör större beten endast krokas fast i en liten hudflik, på över-
delen eller sidan av nosen. 

krokarnas placering. Den bakersta kroken kan placeras på
flera olika sätt, men Mads favoritplacering är två tredjedelar bak
på fisken och 1–2 centimeter upp från buken. Vajern mellan de
bägge krokarna ska vara helt sträckt, så att kraften i mothugget
fortplantas till båda krokarna. Vajern ska dock inte vara så tajt
att den hindrar fiskens naturliga rörelsemönster. Innan den
bakersta trekroken fästs i betesfisken, skrapas fjällen bort så att
de inte är i vägen vid mothugget. 

Mads menar också att största möjliga spridning av betena
påverkar resultatet markant när ett vatten ska sökas av effektivt. 

– Ett bra knep för att uppnå maximal spridning vid
flötestrolling är att sidokroka betesfisken. Om du fäster fisken i
antingen höger eller vänster sida, strävar det ut åt sidan och du
uppnår lite av en paravaneffekt. Pigga betesfiskar söker sig alltid
bort från draget och motståndet från linan, vilket betyder att en
betesfisk som är krokad i vänster näsborre, söker sig svagt mot
höger och vice versa. 

– Vid not-a-knot montage är det också viktigt att vajern
kommer ut ur krokögat på den sida av kroken som vänder bort
från betesfisken. Orsaken är att krokarna lättare rivs loss från
betet vid mothugget och därigenom blir det lättare att kroka
fisken, avslutar Mads Grosell. 

I nästa utgåva av fiske-feber fortsätter vi på den inslagna
vägen och går vidare på temat med olika specialtackel för
gädda, abborre och gös. Då följer en presentation av färdiga
tackel där vi visar hur en rad olika komponenter kan kombi-
neras för att rovfisken ska attraheras av just ditt bete! •

Genom att dra in en gummisnodd 
i pärlan som ska agera stopp för 
propellern kan du låsa den på vajern.
Därmed kan du också lättare justera avståndet
mellan propellern och betet. Propellern kan 
placeras både bakom och framför betesfisken.
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