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DET ER KOLDT, og aborrerne er
ikke ligefrem i stødet. Jeg har ef-
terhånden gennemhejlet det dybe
bassin i den lille sø med traditio-

nelle paddletail jigs i 5-10 centi-
meters klassen i en hurtig afsøg-
ning efter aktivt jagende fisk –
uden så meget som det mindste

Selvom aborren kan være en grådig rovfisk, er der
også dage, hvor de delikate og anderledes
præsentationer skal frem for at få succes. Her får du
en suverænt fræk metode, der kan lokke selv den
sløveste aborre til biddet – hvad enten du fisker med
orme- eller krebseimitationer.
Af Jens Bursell

NEKO-RIGGET
� FINLIR TIL DE SORTSTRIBEDE:

nip. Heldigvis har jeg dog et ek-
stra es med i takelboksen – nemlig
neko-rigget samt et mindre arse-
nal af softbaits udformet som orm
og krebs.
Præcis lige som alle andre fisk i

vande, hvor der dyrkes catch &
release, kan fiskene have en ten-
dens til at blive sky overfor agn,
som de gentagne gange har været
fanget på før. Og netop i dette
vand bruger stort set alle fiskeimi-
tationer eller hardbaits, når de fi-
sker efter aborrerne. Men orme-

og krebse softbaits – også kaldet
worms og crayfish – stifter abor-
rerne kun bekendtskab med, når
jeg fisker dem op af boksen. Og
det har – indtil nu – betydet kon-
tant afregning – også på de dage,
hvor udbyttet på de mere traditio-
nelle aborreagn, blot har givet et
alt for magert udbytte.

FISKENE STÅR KONCENTRERET i et
lille område for øjeblikket, og det
er helt sikkert, at de har set mine
shads uden at røre dem. Jeg finder

Jens Bursell med en flot
tokilos søaborre taget på
Reactive Crayfish fisket

på et neko-rig.
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et lille udvalg af Powerbait og
Trigger-X orme med curlytail
frem – og rigger to af dem op på
den mest simple variant over det
hvinende effektive japanske bass-
rig neko-rigget.
Forsigtigt presser jeg et lille

spydformet lod op i enden af or-
men, monterer den bredgabede
krog på midten af ormen – og ka-
ster ud i hullet. Ormen daler – og
på trods af loddets beskedne vægt
på blot to gram, kan jeg med den
ultra tynde 0,06 line let se, når den
rammer bunden. Jeg lader ormen
ligge et par sekunder, hvorefter
jeg med stangen hævet til cirka 30
grader over vandet – giver et par
korte sitrende nøk på få centime-
ter. Jeg holder igen en pause med
strakt line til agnen – og gentager

proceduren. Efter under et minut
får jeg et godt stød i stangen, og
efter et resolut modhug mærker
jeg vægten fra en fin fisk omkring
kiloet, der rusker godt rundt. Der
er en del snags i vandet, så jeg
presser hurtigt fisken ind, for at
undgå, at den sætter sig fast.
Også de næste kast giver fisk

på Berkleys Power Worms, men
efter et stykke tid dør fiskeriet helt
ud. Jeg prøver et par nye steder,
men uden held og vender retur til
hullet, fordi jeg har en fornem-
melse af, at fiskene stadig står der
– blot med lynlås for munden.

Til venstre ses hvordan en
krebseimitation som Reactive

Crayfish fra Savage Gear står
lokkende op fra bunden, når den

fiskes på et neko-rig. Her er
bunden af softbaitet belastet med
en lille 3 grams SG Screw head.

Nip evt øjerne af med en tang.

Til højre ses en Trigger-X worm
belastet med en tungstens

nailweight, der bl.a. kan købes
via www.jof.dk. Bemærk den lille

stump elastik eller cykelslange,
der bruges som forstærkning af

krogfæstet. Krogen skal være
bredgabet og tynd i godset.

Store søaborrer elsker krebs – en
agn der stort set ikke anvendes af
danske søfiskere. Forsøger du dig

med krebsesoftbaits i din lokale
sø, kan du derfor være næsten

100% sikker på, at de store, sky
fisk ikke har set agnen før. �

“NEKO-RIGGET ER EN
EKSTREM DELIKAT
PRÆSENTATION, DER KAN
LOKKE SELV DE SLØVESTE
ABORRER PÅ FINNERNE”.
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KREBS er der masser af i søen – og
jeg har tidligere fået flere gode
søaborrer over halvandet kilo på
netop imitationer af ferskvands-
krebs fisket på neko-rigs. I dag
falder valget på Savage Gears
Reaction Crayfish i farven rød/
sort.
Med vinden i ryggen får jeg

lagt et godt langt kast helt over på
den modsatte side af hullet, og jeg
får derfor en super effektiv ind-
tagning over hele hot-spottet med
masser af tid til at kæle for præ-
sentationen.
Mens jeg forsigtigt fisker kreb-

sen med små nervøst dirrende
spjæt hen over bunden, kan jeg ty-
deligt forestille mig hvordan mit
softbait til perfektion imiterer en
krebs, der flygter baglæns med
kløerne i nytteløs forsvarsposition
mod en langt større fjende med
store sorte striber… Med en
næsten diabolsk finesse fører jeg
min lille PVC marionet uendeligt
langsomt hen over bunden – hele
tiden på strakt line, så der er fuld
føling med hver eneste lillebitte
bevægelse.
Pludselig mærker jeg et ganske

let løft i linen – præcis som det
ofte føles, når en stor fisk inhale-
rer sit bytte. Tilslaget falder lyn-
hurtigt, og et splitsekund efter

mærker jeg de tunge og dybe rusk
fra en fisk, der helt klart signalerer
et par kalibre over gennemsnittet.
På trods af sin størrelse, kan jeg
kort tid og et par mindre udløb ef-
ter løfte nettet under en perfekt
søaborre, der hurtigt vejes i mit
gummicoatede net til lige over to
kilo, efter nettets vægt er trukket
fra.
Efter en kort fotoseance ryger

fisken hurtigt retur til vandet,
hvor jeg kort tid efter kan se dens
brede ryg og høje bredside for-
svinde i dybet, hvor den kom fra.

NEKO-RIGGET blev oprindeligt op-
fundet af japanerne, men det var
først efter, at store basskonkurren-
cer for alvor blev populært – at
rigget blev kendt internationalt.
Neko betyder kat på japansk, og
teknikken har efter sigende fået sit
navn, fordi opfinderen mente, at
agnens bevægelse hen over bun-
den, minder om den måde en kat
forsigtigt skraber i jorden på.
Det er især, når fiskene ikke er

aktivt jagende, at metoden for al-
vor er en vinder teknik. Selve af-
fiskningen er relativt langsom –
og når fiskene virkelig er i hugget,
vil man opnå en meget mere ef-
fektiv afsøgning og flere hug,
med agn der kan fiskes hurtigere –

fx traditionelle jigs og paddletails
– samt hardbaits eller spinnere.
Men – når fiskene står og trykker
og ikke rigtige er på finnerne – så
er det netop finlirsteknikker som
denne, der for alvor kan få fiskene
på finnerne.
Selve rigget betragtes af mange

bassspecialister som et modifice-
ret shaky head rig, som du kan se
ved at google eller youtube
»shaky head rig«. Fordelen ved
neko rigget i forhold til dette er
dog, at det giver muligheder for
en lidt mere delikat præsentation
med mindre og skarpere kroge,
som kroger lidt bedre end de no-
get større kroge, der anvendes til
grødefri præsentationer som
shaky head rigget. Neko-rigget
kan dog også fiskes »weedless«
med en krog med wire til grøde-
beskyttelse.

GRUNDPRINCIPPET er, at man
monterer et lille lod i enden af
softbaitet og kroger en let, skarp

Jens Bursell med en smuk
søaborre taget på neko-rig og
reactive crayfish.

“SØABORRER
LEVER OFTE I
MEGET HØJ GRAD
AF KREBS – ISÆR I
MINDRE VANDE,
HVOR DER KAN
VÆRE RIGTIG
STORE FISK.
KREBSEIMITA-
TIONER ER EN
FULDSTÆNDIG
OVERSET AGN I
SKANDINAVIEN,
MEN DET KAN
BLIVE DIT ES I
HÅRDT FISKEDE
VANDE”.

�

ABORRER

enkeltkrog i midten af agnen. Når
rigget er dalet til bunden, holdes
linen akkurat så stram, at agnen
står stille – oprejst på bunden. Ved
at tilføje mikroskopiske dirrende
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bevægelser med stangtoppen kan
man få agnen til at stå og dirre og
med lidt større nøk vil softbaitet
hoppe med små distinkte hop hen
over bunden. Slækkes lægger ag-
nen sig fladt. Mest af alt ligner en
worm fisket på dennemåde tegne-
filmsfiguren snøvsen, der hopper
hen over bunden med en lang
flagrende hue efter sig… Præcis
hvor fræk denne præsentation er,
er svær at beskrive med ord – men
du får et godt indryk af metoden
ved at youtube »neko-rig«.
Med krebseimitationer er me-

toden mindst lige så effektiv. Her
vil kløer og antenner daske lok-
kende efter kroppen, som skifte-
vis ligger og står halvt oprejst i
»forsvarsposition«, når den per-
fekte imitation bakker flygtende
hen over bunden med en grov
aborre lige i hælene…

SÅDAN GØR DU. Loddet skal
kunne fastgøres i bunden, hvilket
giver to oplagte muligheder –

nemlig nail weigts eller screw
heads.
Neil weights er i princippet små

spyd eller stave med koncentriske
modhager, som kan stikkes ind i
baitet. Dette er præcis den samme
type af belastning, der anvendes
til at afbalancere softbaits, så de
går helt perfekt. Disse lodder kan
fås både i bly samt i blyfri versio-
ner af tungsten, som kan skaffes
via fx www.jof.dk. Selv de tynde-
ste worms er tykke nok til, at man
kan presse en nailweight op i bun-
den.
Screw heads er, som navnet an-

tyder, et lille lod med en spi-
ralskrue i enden. De allermindste
lodder af denne type på fx 3 gram
passer perfekt ind i mange større
worm- og krebseimitationer – et
godt eksempel er Savage Gear
Cork Screw Heads.

KROGMONTAGEN er uhyre simpel.
En let, widegape krog på str. 2-1
monteres – og så er det bare at ka-
ste ud. Når det er sagt, så vil dine
softbaits få en længere levetid –
og du vil også opnå en lidt bedre

Endnu en flot aborre, der faldt
for for powerbaitormens

lokkende bevægelser og duft.

Berkleys Powerbait Worms er
som skabt til fiskeriet med

neko-rigs.

krogning, med at montere selve
kroge lidt mere yderligt, men via
en forstærkning, så krogen ikke så
let rives ud af softbaitet. Der er
mange måder at gøre dette på,
men taget i betragtning af de rela-
tivt begrænsede udvalg af rig-bits
til bassfiskeri i Skandinavien er
den letteste løsning at montere
krogen i agnen gennem en stump
bred elastik, som vist på fotoet.
Fisket på dennemåde kan det ikke
blive lettere – det er bare med at
komme i gang.

Se vores program på

Pinewood.dk


