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Boilies, pop-ups, partikel- eller naturlige agn? Selv for erfarne
medefiskere kan det være svært at gennemskue hvilke agn, der
giver størst chance for fangst i forskellige situationer, men en
ting er sikkert: Det er langt fra ligegyldigt, hvad du vælger. Her
fortæller Jens Bursell om overvejelserne, når der skal vælges en
effektiv agn til de store fredfisk.

MAJS, MADDIKER ELLER

MELKLISTER
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HVEM HAR IKKE PRØVET at sidde en sommermorgen ved søen,

mens fiskene puffer til flåddet, suderne vender i overfladen og

kaskader af små bobler stiger til overfladen lige over foderet?

Men ligegyldigt hvad du sætter på krogen, er der intet, som kan

udløse et reelt hug. Eller hvad med den klassiske situation, hvor

du har fundet den perfekte vig med en håndfuld storkarper, der

svømmer rundt for fødderne af dig. Vandet er krystalklart – så

klart, at du kan se fiskens øjne, skæl, skægtråde og pulserende

gællelåg. Men uanset hvad du gør, så værdiger fisken ikke agnen

så meget som et eneste blik. Selv – og måske ligefrem især –

”bivy-dyrene” oplever det, når boilie nr. 37 med et apatisk blik ka-

stes ud i suppen. Men det nytter ikke noget at sove i timen. Næst

efter at finde fiskene er valget af agn en af de vigtigste faktorer i

fiskeriet. Især i hårdt pressede vande kan den helt rigtige agn

betyde forskellen mellem succes og fiasko, men også i jomfrue-

lige vande kan agnvalget have stor betydning.

Det ene skal passe til det andet
Agnvalget baseres ofte på en afvejning af to helt centrale pro-

blemstillinger – attraktivitet og selektivitet. På den ene side skal

agnen være tiltrækkende og attraktiv, men samtidig skal den

gerne kunne fiske selektivt efter de store medefisk man har sat

næsen op efter. Ofte vil man komme ud for, at en opprioritering af

det ene sker på bekostning af det andet – eller omvendt. Men ved

at vælge teknik og fiskemetode, der passer til agn og fiskesitua-

tionen, behøver det ene ikke nødvendigvis at udelukke det

andet. Som udgangspunkt bør det være fiskemetoden,

der skal tilpasses den perfekte agn – ikke omvendt.

Hvad får fredfiskene til at hugge?
Form og farve kan have stor betydning

for, hvordan fiskene reagerer på ag-

nen. Fiskes der i jomfruelige

vande, hvor fiskene endnu ikke

har lært at associere let synlige

agn med fare, kan det ofte være en

fordel med agn, der står i skærende

kontrast til bunden – fx gule majs eller lyse

boilies over mørk bund. Jo mere synlige de er,

desto lettere får fiskene øje på dem. Det er blandt andet

derfor, at flydende pop-up præsentationer i kontrastfar-

ver, der fiskes 5 – 10 centimeter over bunden, er så effek-

tive. At have en krogagn der skiller sig ud, kan end-

videre have den fordel, at foderdoseringen bli-

ver knapt så kritisk, idet der er større chance

for, at fisken snupper krogagnen, inden den

er blevet mættet af foderet. Ulempen er, at

jo mere iøjnefaldende den er, desto let-

tere bliver den at gennemskue. >>
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Af samme årsag ser man derfor ofte at meto-

den relativt hurtigt mister sin effektivitet.

Omvendt kan det i hårdt fiskede vande være

en fordel at bruge mere neutrale agn, der fal-

der sammen med bunden – f.eks. brune boi-

lies over mudderbund eller lyse partikelagn

som kikærter og tigernuts over lys bund.

Røg i køkkenet
Lugt og smag er en af de vigtigste faktorer,

når der skal vælges agn. Især i uklart vand el-

ler ved fiskeri i de mørke timer er en agn med

god duftspredning essentiel for at få gode re-

sultater. Hvad naturligt lokkende dufte angår,

er det ikke overraskende, at mange af de ani-

malske agn, som f.eks. orm, krebs, rejer, mus-

linger etc. hører til blandt de mest lokkende.

Årsagen er selvfølgelig, at disse smagsnuan-

cer svarer til – eller kommer tættest på – fis-

kenes naturlige fødeemner Problemet kan

desværre være at fiske dem selektivt i læn-

gere tid af gangen. Af samme årsag imiteres

samme smagsnuancer ofte i mere selektive

agn som f.eks. boilies. Men præcis her er der

mange, som går galt i byen, fordi de vælger

en stenhård, færdiglavet boilie, hvor en domi-

nans af billige ingredienser uden attraktiv

smag ikke harmonerer med boiliens duft – el-

ler måske skulle man sige forsøg på duft.

Der er flere andre årsager til, at sådanne agn

sjældent virker særlig godt. For det første har

de syntetiske smagsstoffer ofte en bitter ef-

tersmag. For det andet tilsætter producen-

terne store mængder pastamel for at opti-

mere holdbarhed og industrielle rulleproces-

ser, med det resultat at overfladen bliver

gummiagtig og uigennemtrængelig for duft-

stoffer. Og sidst men ikke mindst; for at opti-

mere profitten sparer de fleste producenter

alt for meget på vandopløselige og naturlige

ingredienser som f.eks. mælke- og valleprote-

iner samt diverse animalske ekstrakter og

pulvere. Og det er netop disse ingredienser,

som giver boilien en struktur og porøsitet,

som sikrer en god spredning af duftstoffer og

får agnen til at smage lige så godt, som den

lugter. Desværre er det også disse ingredien-

ser, der koster og har en ringe holdbarhed.

Set med en forretningsmands øjne er det at

fremstille perfekte færdigboilies simpelthen

for dyrt og besværligt – både med hensyn til

ingredienser, holdbarhed og opbevaring. De

”hyldeboilies” du ser i butikkerne lever kun

yderst sjældent op til prædikatet topkvalitet,

og hvis der er tale om den ægte vare, vil der af

holdbarheds årsager ofte være tale om ”free-

zer baits”, som der desværre endnu ikke er det

store marked for i Skandinavien. Efter knapt

25 år, hvor jeg har eksperimenteret med alt

fra hjemmerul og freezer baits til færdigla-

vede boilies af forskellige kvaliteter – samt

set resultaterne fra hundredevis af andre

ligesindede fiskere på en bred vifte af vande,

er min konklusion følgende: Hvis du vil mak-

simere dine fangstchancer med boilies, er der

ikke andet at gøre end at rulle dine boilies

selv. Brug kun de bedste ingredienser og gør

det til en hyggelig event over en flaske rødvin

eller to. Savner du selskab og faciliteter til rul-

ningen er Danske Karpefiskere netop ved at

indrette en garage til ”rullelaboratorie”. Læs

mere på www.danskekarpefiskere.dk. >>

medeagn  fortsat

Forrige opslag: Jens Bursell med 4,960 kilo koncentreret suder fanget sammen med
Søren Beck i svenske Antorpasjön. Fisken er den største kendte nulevende hunsuder i
Skandinavien. Fangsten er blot et af utallige eksempler på, at alternative agn- og
fodervalg kan være en rigtig god taktik ved svære vande. På de tre døgn fiskeriet varede,
fangede de to fiskere lige så meget som samtlige af søens 17 andre fiskere tilsammen.
Samme fisk blev genfanget et par uger senere af Dejan Milosevic med lidt mere rogn.
Ved den lejlighed vejede monstret 5220 gram – ny svensk rekord!

HVIS DU VIL MAKSIMERE DINE FANGST-
CHANCER MED BOILIES, ER DER IKKE ANDET AT

GØRE END AT RULLE DINE BOILIES SELV

To boilies (gerne en fyldende og en
synkende) nedsætter chancen for

uønskede småfisk
yderligere.
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Bevægelse
Attraktion er ikke kun et spørgsmål om farve,

form, lugt og smag. For mange arters ved-

kommende kan bevægelse også være en vig-

tig parameter, når hugget skal udløses. Af

samme årsag er levende agn som maddiker

eller orm ofte helt suveræne til de fleste arter

– hvis ellers de kan være i fred for småfiskene.

Og her kommer vi så frem til en meget vigtig

problemstilling – selektivitet. For hvad nytter

det, at agnen er er nok så lokkende, hvis den

også er så attraktiv for småfisk, at de store al-

drig når at komme til fadet. Grundlæggende

er der to løsninger: 1) At tilpasse metoden til

agnen. 2) At vælge en mere selektiv agn.

Hvor der er vilje er der en vej. Hvis bare man

tænker sig om, vil der næsten altid være mu-

lighed for at tilpasse metoden til agnen.

Løsning nummer et kræver ofte, at man går

over til aktivt dappe-, flåd-, kortdistance- eller

bådfiskeri med relativt lette takler og

følsomme indikatorer. Fordelen er dels, at

man har en bedre fornemmelse for, hvornår

agnen ”er pillet” og skal skiftes – og dels at

man uden forstyrrelse fra nedslaget af tunge

takler let og hurtigt kan checke om agnen er

ok. En anden fordel er, at man ved f.eks. dap-

pefiskeri kan vente med at servere agnen, til

man ser lige præcis den fisk, man vil fange. Så

længe agnen kastes eller sænkes ned foran

snuden på fisken, betyder attraktivitet nem-

lig langt mere end selektivitet. Ulempen – set

med et ”bivydyrs” øjne – er selvfølgelig, at

man er 100 % på hele tiden, og at man måske

risikerer, at morgenluren eller måske ligefrem

nattesøvnen går fløjten. Men er det ikke også

det det drejer sig om? Vi fisker vel for at op-

leve, fiske og fange – ikke for at sove?

Spændingen ved at se en karpe tage agnen i

krystalklart vand eller at kroge en stor fisk på

nærdistancen er unægtelig noget højere end

at blive vækket af et par halvkvalte blip fra en

fisk, der har kroget sig selv på et bolt-rig fis-

ket så langt ude, at man knapt kan mærke

dens bevægelser i stangen.

Selektivitet
Selv om man i mange tilfælde vil kunne til-

passe metoden en hvilken som helst agn, vil

der selvfølgelig være tilfælde, hvor det af >>

medeagn  fortsat

Dappefiskeriet giver de perfekte betingelser for at fiske super attraktive men relativt skrøbelige eller uselektive naturlige agn. Med den rette teknik
har man nemlig muligheden for at placere agnen lige foran snuden på fisken, inden uønskede småfisk får færten af lækkerierne. Her er en karpe i om-
egnen af fjorten kilo begyndt at tage for sig af de flydende hundekiks i overfladen.

HVAD NYTTER DET, AT AGNEN ER ER NOK SÅ 
LOKKENDE, HVIS DEN OGSÅ ER SÅ ATTRAKTIV
FOR SMÅFISK, AT DE STORE ALDRIG NÅR AT
KOMME TIL FADET
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Maddiker er fantastiske til brasen og skaller, men også
en aldeles overset superagn til f.eks. suder.

Partikelagn som disse har mange fordele. For det første er de billige i forhold til
boilies – og for det andet er de super effektive. Stort set samtlige partikelagn til-
beredes ved, at man sætter dem i blød 24-48 timer, hvorefter de koges i 20-40
minutter. Eventuelle flavours og sødestoffer tilsættes opblødningsvandet. Især
bønner og tigernuts er yderst selektive, hvis man går efter karper. Hvis der er eks-
tremt mange brasen eller krebs kan det være en fordel at undgå enhver form for
tilsætningsstoffer. Husk at agnen svulmer betragteligt op under kvældningen
(opblødningen). De ukvældede agn herover er mungbønner, lupiner, gigamajs, ti-
gernuts, black eyed beans, hestebønner, røde bønner, kidney bønner og kikærter.

Øverst t.h.: Boilies er den perfekte agn, hvis man både vil optimere attraktion og se-
lektivitet. En rigtig god måde at optimere duftspredningen yderligere består i at
coate boilies – eller andre agn – med et tyndt lag DD-pulverdip som vist på billedet.
Den letteste måde at sikre en ensartet coatning er følgende: Læg dine boilies i en
skål, hvorefter de med en blomsterforstøver sprayes med vand evt. tilsat lidt fla-
vour. Drys lidt pulverdip over agnene og ryst rundt til det er fordelt. Gentag proces-
sen indtil pulveret lige akkurat ikke binder længere. Spray igen og gentag procedu-
ren yderligere 2-3 gange. Lad dine boilies tørre ind i mindst et par timer – gerne et
helt døgn. Dette er i øvrigt en fin måde at opgradere middelmådige færdigboilies
på. (I næste nummer DD-tip viser vi processen skridt for skridt, red.)

Dåsemajs er den perfekte agn til stort set alle medefisk. Her er en rudskalle på 1100 gram fal-
det for fristelsen. Der kan være stor forskel på dåsemajs, og går man efter større fisk, gælder
det om at vælge et mærke med så faste korn som muligt – især hvis man planlægger at fiske
dem på et hair-rig. Ulempen er, at samtlige småfisk over 50 gram også elsker majs ... Hvis
søen er blevet bombarderet med normale majs i en årrække, vil man som med så mange an-
dre agn ofte kunne forbedre sine fangster ved at farve eller booste med en helt ny flavour.

T.h.: Skalrejer er en
totalt overset og

øjeblikkeligt virkende
agn, der fungerer

perfekt til både karper,
suder og døbel.
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praktiske årsager bedst kan svare sig at satse 

på mere selektive agn.

Selektivitet kan opnås på flere måder. Det

mest indlysende er at benytte en agn, som

kun foretrækkes af lige præcis den fiskeart,

man er ude efter. Problemet er desværre, at

alle fredfiskearter i bund og grund føler sig

tiltrukket af samme typer af agn.

Store og hårde agn er ligeledes en oplagt

måde at sikre selektivitet. En af de klassiske

agn, når selektiviteten prioriteres højt, er boi-

lies, der på grund af deres størrelse og hård-

hed effektivt sorterer småfiskene fra. Og som

skitseret ovenfor, er det faktisk muligt at

kombinere både attraktion og selektivitet i

samme agn. Men, fiskes der med en attraktiv

og velduftende boilie, vil småfiskene på et el-

ler andet tidspunkt begynde at sutte og

nappe i agnen. Går man efter f.eks. suder vil

12-16 mm være passende, til at undgå for

mange småskaller. De samme størrelser vir-

ker fortræffeligt til karper, men vil man slippe

for mellemstore fisk som suder og brasen, vil

det ofte kunne svare sig at gå helt op i 20-30

mm. De eneste agn der uanset størrelse kun

foretrækkes af en enkelt art er bønner og ti-

gernuts, der på trods af den ringe størrelse

stort set kun tages af karper.

Småfisk med smag
Selektivitet er ikke udelukkende et spørgsmål

om størrelse og hårdhed. Jo mere attraktiv

agnen er, desto mere vil den som regel også

tiltrække småfisk. Selv store og hårde agn kan

blive offer for småfisk, hvis de har en god

duftspredning af attraktive smagsstoffer.

Skal der fiskes selektivt i vande med ekstreme

mængder af f.eks. brasen eller krebs, vil man

kunne opnå en fordel ved at vælge den stik

modsatte taktik – at minimere eller undlade

al tilsætning af smags- og sødestoffer. En

klassisk vinder under forhold som disse er fi-

skeri med hårde partikelagn som i sig selv er

velsmagende men relativt duftneutrale –

f.eks. tigernuts hvis det er karper man er ude

efter. I de kolde måneder, hvor der skal lidt

mere til at trigge de sløve fisk, er det som re-

gel intet problem at smække godt til duft-

stofferne, fordi småfisk og krebs ofte er tilsva-

rende inaktive.

Når metoden dikterer agnen
Selv om man som udgangspunkt bør vælge

metoder efter den mest attraktive agn, kan

der i visse tilfælde opstå situationer, hvor

fiskesituationen dikterer, at det bliver metode

eller temperament/komfort, der kommer til

at afgøre agnvalget.

En af de mest eviggyldige regler er, at det

gælder om at fiske, hvor fiskene er. Fouragerer

de kun 120 meter fra land, kan det selvsagt

være problematisk at fiske en sart og blød

agn på så stor afstand. Hvis der skal kastes,

skal den være lille nok til at give minimal luft-

modstand og  fast nok til ikke at blive slået af

taklet i nedslaget. Alternativt kan man sejle

taklet ud, men her kommer problemet med

småfisk eller krebs ind i billedet. Stor fiske-

afstand betyder ringe indikation, hvilket inde-

bærer, at man ikke vil få tilstrækkelige indika-

tion for ”pilleri”. Resultatet kan være, at man

kommer til at fiske uden agn i adskillige timer,

hvis ikke agnen checkes ofte. Og ulempen ved

dette er lige så indlysende – forstyrrelse af

pladsen kombineret med besværlighederne

ved at sejle taklet frem og tilbage i bælgra-

vende mørke. Er man alene, bliver dette pro-

blem endnu mere udtalt; for meget sejlads

betyder nemlig, at man risikerer at få hug på

en af stængerne, mens man stadig sidder ude

i båden – og så er gode råd dyre. Men, selv i en

situation som denne kan metoden tilpasses

agnen – f.eks. ved at fiske fra båd.

Prøv noget nyt
En sidste faktor, der kan have stor indflydelse

på agnvalget er fiskepresset ved vandet. Hvis 

medeagn  fortsat

Jens Bursell med en flot 5 kilos
brasen taget på en af de mest
effektive allround agn nogen-
sinde: Orm.



samtlige af søens fisk har været fanget ad-

skillige gange på boilies, er det ikke overra-

skende, hvis de begynder at associere små

runde kugler med fare selv om de forsynes

med en ny flavour og smag. Når fiskene be-

gynder at blive kræsne, gælder således om at

tænke i nye baner. Ikke blot i nye præsen-

tationer, men også helt nye agn.

Suderfiskeri extravaganza
Der findes utallige eksempler på, at introduk-

tion af nye agn eller metoder ofte er det, der

skal til for at give opsigtsvækkende fangster i

hårdt fiskede vande. Et af eksemplerne var

jeg selv impliceret i for et par måneder siden,

hvor jeg fiskede ved Antorpasjön i Sverige

sammen med min kammerat Søren Beck.

Søen, der er kendt for sine gigantiske suder,

er uden overdrivelse Skandinaviens hårdest

fiskede sudervand. Vores taktik var derfor helt

klar – vi måtte gøre noget nyt for at lokke fis-

kene til hug. Udgangspunktet for vores taktik

var coatede boilies fisket på stiff-rigs og

methodfeeder med DD-krebsdyrfoder på tre-

fire af stængerne. På de øvrige stænger skulle

der satses på helt nye agn, der aldrig tidligere

havde været brugt i søen:

Som sædvanlig er vi først klar hen under af-

tenen, og umiddelbart inden mørket falder

på, kan jeg sejle alle taklerne ud, mens Søren

passer stængerne. Taklerne sænkes forsigtigt

ned i kanten af et grødebælte, hvor hver agn

suppleres med en yderst sparsom fodring.

Allerede to timer inde i fiskeriet fanger Søren

den første fisk – en smuk hunsuder på 3875

gram.Vi når akkurat at få et par timers søvn in-

den en par bip på Sørens venstre bidmelder

igen signalerer action. Søren er hurtigt over

stangen, men på trods af en stribe heftige

modhug og hurtig indspinning mærker han

ingen fisk. I samme sekund går hans næste

bidmelder, og efter en kort fight kan han lande

en flot hunsuder på 4280 gram. Netop som fis-

ken er i land, kimer min venstre bidmelder. I

starten kan jeg slet ikke mærke modstand,

men med eksprestempo får jeg spolet så me-

get line ind, at der er kontakt til fisken, som vel-

villigt følger med ind – godt filtret ind i nogle

af de andre liner. Fighten – eller mangelen på

samme – foregår for mit vedkommende nær-

mest i søvne. Under fighten står jeg i bagen-

den af en lille ustabil båd med lavt overhæn-

gende grene. Pludselig kan jeg se, at blyet er fa-

retruende tæt på topøjet, men eftersom jeg

ikke har briller på, har jeg ikke føling for om det

er mit eget eller et af de andre takler, der sidder

fast i linen. Der er kun et at gøre for at undgå

slap line – at gå baglæns. Splitsekundet efter

mister jeg balancen og knalder stangen op i en

gren, hvor linen knækker ... ”Linen hænger sta-

dig fast i grenen”, råber Søren, hvorefter jeg

med en feberredning får raget linen ind ved

hjælp af øjerne på min stang. Da jeg får fat i

linen, er fisken stadig på. Storsvedende får jeg

med febrilske armbevægelser håndlinet

fisken de sidste 10-15 meter ind til bagenden

af båden og det ventende net.

Først da fisken er landet og afkroget, finder

vi ud af, at den oprindeligt havde hugget på

Sørens stang. Og da jeg får brillerne på, kan

jeg ved selvsyn konstatere, at fisken ikke bare

er stor – den er uhyggelig stor! Ved første vej-

ning viser vægten over 5000 gram – eksklusiv

vejepose, men ved kontrolvejning et par mi-

nutter senere stopper displayet ved 4960

gram. Det bliver en hektisk morgen, hvor jeg

lander yderligere tre fisk inklusiv en utroligt

velfightende hanfisk på 4225 gram og 65

centimeter – Skandinaviens største kendte

nulevende hansuder.

Forklaringen på det gode fiskeri var til dels

et anderledes agnvalg. Samtlige fisk huggede

på agn, der aldrig tidligere havde været brugt

i søen, og det skal ikke være nogen hemme-

lighed, at en del af fiskene blev taget på rejer,

der blev fisket med method-feeder og DD-

krebsdyrfoder. ■
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Partikelagn er karpeguf af højeste karat.
Denne 13 kilos skælkarpe blev fanget på hårde
fodermajs fisket på et hair. Den hårdere konsistens
betyder færre problemer med småfisk set i forhold
til normale majs.

VIDUNDERAGN?
Uanset hvor meget succes
man måtte have med en agn,
er det vigtigt at forholde sig
kritisk til agnens effektivitet.
Har man først fanget godt på
én bestemt agn, kan man have
en tendens til at glemme, at
både egne og andres storfang-
ster ofte skyldes et samspil af
mange andre faktorer som
f.eks. fiskeplads, kasteteknik,
præcision, fodringstaktik samt
ikke mindst held.


	Start
	Det ene skal passe til det andet
	Hvad får fredfiskene til at hugge?
	Røg i køkkenet
	Bevægelse
	Selektivitet
	Partikelagn
	Småfisk med smag
	Når metoden dikterer agnen
	Prøv noget nyt
	Suderfisker extravanganza

