
ÅSPIN PÅ DEN 
SKÅNSOMME MÅDE 

Af Jens Bursell

Forskning viser, at 16 % af de laksefisk, vi 
kroger med traditionelle fisketeknikker, ikke 
overlever en genudsætning. Samtidig viser den 
til dato største undersøgelse af forskningsre-
sultater fra 2005, at den vigtigste dødeligheds-
faktor ved genudsætning er dybe krogninger.

For at sikre en højere overlevelsesrate gæl-
der det derfor om at minimere antallet af  dybe 
krogninger samt at tilpasse teknikker/afkrog-
ningsmetoder til at kunne håndtere situatio-
nen bedst muligt, når det sker.

Generelt giver kunstagn en lavere dødelig-
hed – 12 % – end naturlig agn – 27 % – fordi 
fiskene ikke kroges så dybt, men det kan mod-
virkes ved at bruge cirkelkroge til fiskeri med 
naturlig agn.

Når man fisker med kunstagn i åen, er det 
svært at undgå dybe krogninger. Hvis man vil 
sænke dødeligheden ved spinnefiskeri i åen 

Krogens montage har stor betydning for fiskens overlevelse ved genudsætning. Her giver Jens Bursell, 
chefredaktør på Fisk & Fri, et overblik over de vigtigste forskningsresultater indenfor genudsætning 
samt sit bud på, hvordan du kan optimere dine fisketeknikker til glæde for laksefiskene i åerne.

yderligere, skal der altså tænkes i nye baner 
med hensyn til, hvilke kroge vi bruger – og ik-
ke mindst, hvordan de monteres.

Over de sidste par år har jeg udviklet en 
række nye åspinneteknikker. Udover at de gi-
ver en højere landingsrate, har de også den 
fordel, at de er mere skånsomme overfor fi-
skene samt adresserer problemet omkring dy-
be krogninger og skånsom afkrogningsteknik 
betydeligt mere effektivt end de traditionelle 
metoder. På disse takler, hvor en markant hø-
jere del af fiskene er kroget yderligt i kæben, 
kan krogen utrolig let tages ud, hvis man bru-
ger de rette afkrogningsredskaber.

Mine takler – der under et kaldes små-
krogstakler – omfatter blandt andet de såkald-
te helikopter-rigs til spinnere, glidende spin-
nere samt release- og reloosetakler til woble-
re og blink. Til åfiskeri efter laks og havørred 
monteres de normalt med en trekrog i str. 12.

Småkrogstakler – mere skånsomme
Forskningen viser, at man på en dybt kroget 
fisk – som for eksempel er kroget i gællerne  

– opnår en markant højere overlevelsesrate ved 

at klippe krogen af. Fakta er, at man med de 
traditionelle åspinnemetoder ikke kan klippe 
krogen af, da den er fastgjort i spinner eller 
wobler med en springring. Skal den klippes af, 
så skal hele kunstagnen klippes af, hvilket i re-
aliteten sjældent vil ske, da de f leste vil forsø-
ge at redde deres yndlings-spinner eller dyre 
wobler. Og skulle man endelig lade den hænge, 
så er et stort, løsthængende spinnerblad næppe 
noget, der øger overlevelsesraten.

MED ELLER UDEN MODHAGER
Europæiske forskningsresultater viser, 
at dødeligheden reduceres ved brug af 
modhageløse kroge (8,6 %) i forhold til 
kroge med modhager (15,6 %), mens an-
dre og mere omfattende analyser kon-
staterer, at modhageløse kroge kun har 
marginal effekt. Ulempen ved modhage-
løse kroge er blandt andet, at de øger ri-
sikoen for »vandrende kroge«. Derfor er 
modhageløse kroge blevet forbudt ved en 
række større europæiske karpesøer.
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»

Helikopterfører. Jens Bursell med en smuk augustfisk fanget på Mepps og helikopter-rig, der muliggør brugen af små kroge, som giver 4-6 gange 
mindre krogsår i fisken end originalkrogene.

Klip en krog. Dybtkrogede fisk har større chance for at overleve, hvis man klipper krogen af. Det 
kan lade sig gøre på helikopter-rigget men ikke med traditionelle åspinneteknikker.



SMÅ OG STORE FISK
Nogle bruger større kroge, for at mini-
mere bifangster af smolt, hvilket i min 
optik skader mere end det gavner. Hvad 
man ofte glemmer er, at større kroge 
også betyder større modhager, markant 
større krogsår og generelt højere døde-
lighed på fiskene. Når en lille fisk sluger 
en str. 2-4 krog, er den ilde stedt. Kro-
gen fylder nemlig så meget i mundhulen, 
at man nærmest skal brække munden op, 
for at få den ud. Her er det min erfaring, 
at op mod 50 % vil få alvorlige skader 
og risikere at dø. Omvendt forholder det 
sig med en lille str. 12 krog fisket på et 
småkrogstakel. Den giver mindre krogs-
år og har halvt så store modhager, som 
gør det utroligt let at afkroge fisken uden 
dødelige skader. Selv om man lander og 
håndterer flere fisk med småkrogstakler, 
så vil de små kroge altså skade ørredbe-
standen mindre set på populationsniveau. 
Læs mere om det i artiklen »Mist færre 

– skad mindre« i Fisk & Fri  6-2014, som 
kan ses på www.fiskogfri.dk fra 1. sep-
tember.

Ud. Når krogen er fri holdes kontra i linen, så 
krogspidserne er fuldt afskærmet mod at få 
fat igen, mens den hives ud.

God til genudsætning. Med Reloose-rigget muliggøres afkrogning under vand selv på dybtkroge-
de fisk, hvilket har stor betydning for overlevelseschancen. Krogens placering justeres ved at 
skyde flådstop op eller ned.

Ind. Linen køres ned i disgorgerens udfræs-
ning, hvorefter den skubbes bagud, så kro-
gen frigøres. Det kan gøres, uden man kan 
se krogen – og derfor kan det foregå med fi-
sken fuld nedsænket i selv uklart vand og to-
talt mørke.
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Men med småkrogstakler, hvor linen sid-
der for enden af forfanget eller på en line-
stump, kan man så let som ingenting klippe 
krogen af. Forskningen viser, at det nærmest 
kan halvere dødeligheden ved dybe krognin-
ger.

Afkrogning under vand 
En anden nøglefaktor for høj overlevelse, som 
forskerne er enige om, er afkrogning 100 % un-
der vand – også når fisken er dybt kroget. Med 
spinner og wobler i åen kan dette reelt set også 
kun lade sig gøre med småkrogstakler, fordi de 
i modsætning til normale spinneteknikker mu-
liggør brugen af en krogfjerner eller disgorger. 
Læs mere i artiklen Trekrog vs enkeltkrog på 
www.fiskogfri.dk

DTU Aqua anbefaler småkrogstakler
DTU Aqua anbefaler i rapporten, som dan-
ner grundlag for laksereglerne følgende: 
1)  Fisk, der skal genudsættes, bør ikke løftes 

over vandet ved afkrogning
2)  Til spinnefiskeri anbefales metoder, som 

muliggør afkrogning 100 % under vand  
– også når fisken er dybt kroget

3)  Er fisken kroget dybt, anbefales det at klip-
pe linen over, frem for at forsøge sig med et 
større »kirurgisk indgreb«
Forskerne uddyber: Medmindre krogen 

sidder helt ude i kæben, er brug af en krog-
fjerner reelt set den eneste metode, der effek-

tivt kan afkroge en fisk under vand. 

Årsagen er, at denne form for krogløser gli-
der på linen og derfor kan føres ind til kro-
gen, uden at det er nødvendigt at kunne se sel-
ve krogen. Denne type af krogløser kan, som 
den eneste, afskærme alle krogspidser, når 
krogen er rykket fri. Derved undgår man, at 
krogen får fat på ny eller f lænser kødet, når 
krog og krogløser trækkes retur.

For at kunne bruge krogfjerneren, kræver 
det, at krogen ikke sidder direkte på agnen. 
Krogen skal i stedet være monteret med et lil-
le stykke line eller selve linen/forfanget, så 
krogfjerneren kan glide ned ad linen og løs-
ne krogen.

Det er årsagen til, at DTU Aqua i rappor-
ten »Fiskeri i vandløb med laks« skriver føl-
gende om småkrogstakler: Gennem de sidste 
par år er der udviklet f lere helt nye spinnefi-
skemetoder, som er optimeret til anvendelse 
af de mest skånsomme afkrogningsredskaber 
og genudsætningsteknikker. Ved at vælge dis-
se metoder frem for traditionelle spinnetek-
nikker – samt følge de øvrige anbefalinger i 
rapporten, bidrager du altså selv til at sikre en 
høj overlevelsesrate på de fisk, som skal gen-
udsættes.

Hvis du rent fisketeknisk vil yde dit per-
sonlige bidrag til en stærkere bestand af laks 
og ørred – er der altså al mulig grund til at 
eksperimentere med småkrogstakler. Også 
indenfor f luefiskeriet er der mulighed for at 
fintune fisketeknikken, men det er en helt an-
den historie.

Køb to spoler 
og få et hjul 

med for 0 Kr.!

Sufix Matrix Pro Black 
1500 meter
En unik fletline med høj styrke, minimal 
elasticitet og langtkastende egenskaber. Findes 
i 0,10 mm - 0,12 mm samt 0,14 mm.

Vejledende pris: 1499,-

Mepps
Verdens bedste spinner til Fast Lav Pris. 
Danmarks største udvalg.

Torill Kolbus Favorite Flies
Torill Kolbus Favorite Flies er et sortiment 
som Torill har udvalgt som sine favoritter til 
fiskeri efter ørred og stalling.

Normalpris: 99,-

Simms 
Guide Vest Khaki
I Sommer varmen er en fiskevest den perfekte 
løsning til opbevaring af fisketang, lineklipper, 
endegrej, fluer og alt det andet uundværlige til 
fisketuren. Simms Guide Vest med ikke min-
dre end 18 lommer har masser af plads.

Normalpris: 1299,-

KUN

799,-
Spar 75%

KUN

499,-
Spar 1000,-

KUN

999,-
SPAR 300,-

Godkendt af

KÆMPE 10 års fødselsdags
UDSALG med VILDE TILBUD

K Æ M P E  U D VA L G   •   H U R T I G  L E V E R I N G   •   N E M T  &  S I K K E R T  www.Gre jOnl in e .dk   ·   T L f.  2 3 4 7  0 0 1 2

Tusindvis af varer på udsalg.
Se alle de gode tilbud på

www.grejonline.dk

Perfekt 
WebshoP!

Berkley Fireline Exceed 
Crystal 1800 meter
Berkley`s Fireline er verdens bedst sælgende 
superline og den er anerkendt for sin over-
legne styrke og praktisk taget ingen elasticitet.

Vejledende pris: 3199,-

Quick 
Guides
En serie af små 
hæfter om lystfiskeri 
lavet af Michael Jensen. Her er masser af gode 
råd om de forskellige typer af fiskeri krydret 
med flotte fotos.

Pris pr. stk. kr. 69,-

Bland selv 
3 stk. 

KUN

99,-
SPAR 108,-

Fireline Exceed Smoke
Køb 2 spoler Fireline Exceed Smoke 
og få et Shakespeare Synergi II 
med i handlen til  0 kr. 
 (værdi kr. 349).

110 m

179,-
Pr. spole

FRA 
KUN

1775

KUN

69,-
SPAR 30,-

ABU Stealth Combo
Grafitstænger på enten 7 eller 8 fod med den 
lette og stærke IM8 klinge. En stang med rigtig 
gode kaste- og fight egenskaber. Hjulet er det 
lette men meget stærke ABU Stealth fastspole-
hjul.

Vejl. pris: 1.099,-              Vejl. pris: 1.199,-

8’ KUN

599,-
SPAR 600,-

7’ KUN

499,-
SPAR 600,-

dAg-tIl-dAg 
leVerINg!

mere eNd

12.000
VAreNumre

INcl. 
hjul tIl 0 Kr. !

(værdi 349,-)

Sådan gør du. Du kan lære at binde småkrogstakler i 
Jens Bursells afsnit »De sidste 50 %« i bogen 

»Havørred – Refleksioner på kysten«. Hvordan 
du laver en gennemløbsspinner kan du læse 
om i artiklen »Fang mere på spinner« på 

www.bursell.dk/artikler/freshwater/spinner-helicopter.pdf

n


