■ PRÆCISION VED ÅEN:

BÆKØRRED
PÅ SOFTBAITS
Gummidyr er en uovertruffen agn til åens ørred. Både bæk- og havørreder, reagerer kraftigt på de
vimsende haler, og især fisket på et jighoved er de bløde agn lette at kaste med stor præcision – helt ind
under de udhængende grene, hvor storørreden så ofte gemmer sig. Følg med og læs hvordan du lurer
åens ørred – og få inspiration til takler, der kan effektivisere dit softbaitfiskeri efter alle rovfisk.
Tekst og foto: Jens Bursell
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Til de helt små shadjigs som disse Storm Wildeye Swimshad (tv) og
Savage Gear Rattle Shad (th) er der ingen grund til ekstra stingerkroge
– ørreden skal nok få den ind. Men – når afstanden fra krogspids til
halespids overstiger 3-4 centimeter, kan det være en fordel med en
efterhængt krog.
DUFTEN af saftigt græs og våd eng

fylder mine næsebor, da jeg balancerer over de sidste tuer ud til
en bræmme med fast jord langs
den lille å. Tyve meter opstrøms
ligger et perfekt lille sving med en
dyb eroderet brink på yderkurven,
der tit holder en fin bækørred. Vejret er perfekt, så jeg er fuld af forventninger, da jeg langsomt og
lydløst bevæger mig på kastehold.
De sidste par ture til åen har
ikke givet specielt godt, så jeg er
begyndt at eksperimentere med
nye agn. Ørrederne har efterhånden set alt inden for spinnere
og woblere – både mine egne og
andres, så jeg har længe gået og
luret på, at der skal noget nyt til
for at få fiskene i tale – fx jigs og
softbaits. For som ved alle andre
vande, hvor fiskene genudsættes,
så lærer også ørreder hurtigt at associere bestemte agn med fare.
TI METER NEDSTØMS svinget stop-

per jeg op i dækning bag en lille
busk. Den lille grejboks er fyldt
med forskellige twisterjigs, curlytails og andre softbaits. Valget falder på en lille syvgrams Rattle
Twister jig monteret med en efterhængt trekrog, og med et let underhåndskast lander den perfekt
fem centimeter fra bredden. Jiggen får løsline et splitsekund, så
den synker hurtigt ned i hullet og
med bankende hjerte giver jeg jiggen ekstra liv med et par små pulserende nøk i stangtoppen. I det
samme afslører en bule på vandet
at noget stort har fået øje på jiggen, og en meter længere nedstrøms falder hugget stenhårdt, så
min lille syvfodsstang krummer
På de fleste twisters og curlytails,
der som denne Rattle Tail, har en
livligt blafrende hale, stiger
frekvensen af reelt krogede fisk
ved at montere en efterhængt
krog umiddelbart bag jighalen.

totalt sammen. Fisken borer dybt i
hullet, men pludselig skyder fisken lige forbi mig og tonser med
et langt udløb tyve meter nedstrøms. Bækørreden vælter rundt i
overfladen og springer fuldstændig fri af vandet, så jeg ikke er i
tvivl om, at det er en god fisk på
knapt to kilo. Det bliver en fantastisk fight med gentagne udløb
både op og nedstrøms, inden jeg
omsider kan lande fisken, der er
kroget perfekt i mundvigen på den
efterhængte krog.
ET PAR DAGE forinden har jeg haft

en actionfyldt tur ved åen med
små twisterjigs. Turen giver fem
hug, hvor fisken i flere tilfælde går
direkte efter den vimsende hale.
Af samme årsag resulterer kun to
hug i fast fisk. Oplevelsen ender
med at give mig en søvnløs nat,
hvor hjernen kører på højeste omdrejninger for at finde en løsning
på problemet. Når der fiskes med
twisters curlytails eller Power
Grubs, er den krumme hale nemlig alt for blød til at kunne bevæge
sig lokkende med en ekstra krog,
som man normalt placerer ved
haleroden på de fiskelignende
shadjigs – en såkaldt stinger. Selv
de letteste kroge er for tunge, og
vil give kludder, så snart halen begynder at flakse rundt under indspinningen.
Jeg er sikker på, at løsningen på
de mange missede hug må være
en efterhængt krog, som befinder
sig lige bag ved halen. Og for at
jighalens lokkevne skal bevares,
så skal den kunne bevæge sig helt
frit. Eller med andre ord – halen
skal kunne bevæge sig helt uafhængigt at stingeren. Disse grublerier resulterer i flere eksperimenter med efterhængte stingerkroge monteret i stykker af nylon,
flurocarbon og normal flertrådet
geddewire. Men i alle tilfælde
kommer krogen til at hænge så ➛
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Monteres en efterhængt stingerkrog i et stykke stift 20-40 lbs titaniumswire – fx BFT Titanium, så får du en perfekt
krogning – også når ørrederne snapper efter softbaitets hale. For at fastholde stingerens position trådes den gennem
en lille elastik, der sidder omkring softbaitets mave. Krogen skal være let og super skarp – fx en Owner ST 21 BC str.
4., hvis der fiskes efter større bækørreder. Nederst fra venstre: Wild Eye Curly Tail fra Storm, RB Grub fra Savage
Gear og Rattle Tail med indbyggede rasleperler fra Innovative Lures. Her er krogene vist løst hængende. Vil du
fastlåse krogen i forhold til wiren , kan det ske med med silikone – eller endnu bedre krympetube af samme type der
anvendes til karpefiskeri. Tråd tuben på wiren, skub den op over krogen og få tuben til at krympe under varm damp.

➛ lavt under halen, at det giver for
mange bundhug, for dårlig krogning og for mange ophægtninger
på linen i kastet.
For at få den helt perfekte placering af krogen, som giver optimal krogning og minimalt kludder, kræver det en let og fuldstændig stift stingerforfang, der kan
holde krogen fastlås i samme placering lige bag halen under det
praktiske fiskeri. Efter en del forsøg viser løsningen sig at være et
tyndt stingerforfang af titanium,
der er både let, elegant og stift. Og
det er præcis dette takel, der er årsagen til, at den flotte bækørred
ikke blot snapper i jighalen, men
rent faktisk bliver hængende på
krogen.
FISKEDAGEN fortsætter med flere

fine bæk- og havørred på jig – og
på et tidspunkt kommer jeg til et
stræk, som jeg har gennemfisket
masser af gange. Midt på strækket
vokser et udhængende træ, der
står, så det er yderst svært at kaste
ind under ved opstrømsfiskeri –
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Endnu en fin bækørred, der faldt for Rattle Shad.
Denne fisk blev spottet, hvorefter jiggen blev sænket lodret ned,
så den stod stille op pulserede lige foran snuden, indtil den blev
indhaleret – en teknik, der er umulig med spinner og wobler.
Krogholdet på softbaits med
indlejret krog/jighoved
hæmmes til dels af, at agnen er
fastsiddende på krogen.
Årsagen er, at fisken kan skabe
en vis brækstangseffekt under
fighten, så den lettere slipper fri.
For at mindske risikoen for dette,
kan det i nogle tilfælde være en
fordel at bevare det indlejrede
jighoved, men klippe
enkeltkrogen af med en bidetang
ved starten af krogbøjningen.
I stedet monteres en stingerkrog
som denne i et stykke fletline.
Dette giver en placering af
krogen, der ligger lidt længere
tilbage på jiggen end den
traditionelle jigkrog,
hvilket ofte giver en bedre
krogning. Kombiner evt. med
en efterhængt titaniums stinger,
hvis den bløde del halen er
lang.

HVIS FISKEN SKAL REDDES, så er

der kun et at gøre: At hoppe i åen.
Og som sagt – så gjort. Sekunder
efter står jeg i vand til skridtet og
forsøger at føle mig frem til linen
dybt inde i rodfilteret under brinken. Jeg kan mærke fisken i den
anden ende, men pludselig bliver
linen slap. Fisken er på vej opstrøms, og ud af øjenkrogen kan
jeg pludselig se den store fisk
svømme forbi med en massiv kølvandsbølge efter sig. Men til alt
held kommer linen fri, og med en
hvinende hurtig indspinning lykkes det at samle slæklinen op på
hjulet og fortsætte fighten på normal vis. Men inden længe går fisken igen i rødderne under brinken, og til sidst må jeg stikke hele
overkroppen ned i vandet for at
kunne følge linen indtil fisken,
hvis hoved befinder sig næsten
halvtreds centimeter inde under
engen. Pludselig mærker jeg fiskens hale mod min underarm, og
forsigtigt lader jeg hånden glide
baglæns til jeg kan gribe fisken
om halen med et solidt greb. Fast
besluttet på, at den ikke skal
slippe fra mig, hiver jeg den ud i et
jævnt, blødt træk; næsten som når
man hiver en modstrittende regnorm ud af sit hul i jorden. Og med
hjertet helt oppe i halsen kan jeg
trække fisken helt ud i frivandet,
hvor jeg forsigtigt lader netmaskerne omslutte den utroligt flotte
fisk, der viser sig at veje lidt over
2,5 kilo. Da jeg har genudsat den
flotte bækørred, er jeg mæt af oplevelser, og beslutter mig for at
stoppe fiskeriet. Men til forskel ➛

FORDELENE VED JIGS TIL
TIL
ÅSPIN
ÅSPIN
– de er billigere end woblere og
spinnere – og midst lige så effektive.
– de kaster godt og er lette at placere præcist under udhængende
grene.
– jigs er lette at styre tæt på grødebuske eller imellem siv, fordi de – i
modsætning til fx mange woblere
ikke af sig selv afviger fra indspinningssretningen.
– de synker hurtigt nok til at
komme hurtigt ned i hullerne, hvilket kan være en fordel – især når
vandet er så koldt, at fiskene ikke
særlig villigt stiger til højtgående
spinnere eller woblere.
– med jigs får du færre bundhug og
selv med efterhængte kroge giver
de tit færre grødeophægtninger,
fordi krogen er delvist afskærmet
bag halen under indspinnigen.
– fisker du i vandløb med hårdt fiskepres, og hvor fx bækørrederne
genudsættes, så er jigs og softbaits
en oplagt mulighed for at præsentere fiskene for noget anderledes,
de ikke forbinder med fare.

og umuligt at affiske med traditionelt nedstrøms fiskeri med flydende wobler.

Men – med et belastet gummidyr for enden af linen er det let at
kaste agnen med et fladt svirp, så
den i blot 20 centimeters højde flyver tilstrækkeligt langt opstrøms
træet til at kunne synke hurtigt nok
ned i høllet ved træets rødder. Blot
et enkelt nøk med stangspidsen
skal der til, før hugget falder – og
igen er der tale om en rigtig god
fisk. Og da fisken med hvinende
fart forsvinder nedstrøms i et
ustoppeligt udløb – tværs igennem
siv og under dybe underskårne
brinker med masser af trærødder,
bliver jeg noget nervøs for fightens
udfald. I flere uger har jeg overvejet af skifte min 0,10 fletline, der
efterhånden har fået en del frynser
efter en solid gang fisketæsk – og
at fisken ikke på noget tidspunkt
viser sig i overfladen, gør ikke tanken om den gamle line på hjulet
mindre traumatisk.
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Materialerne til en efterhængt krog på titaniums stinger. 1) Trekrogene skal
være lette, bredgabede og skarpe. 2) Dobbeltkrogen er især god til at
montere lige over halen på en shadjig, der primært bevæger sig vandret.
3) Microelastikker (baitbands), 4) Tang, 5) Wirelåse, 6) Titaniums wire og
7) Den færdige stinger. Krogmonteringen sker med en 4 tørn blodknude og
stingerens monteringsloop, der placeres over jighovedets øje og låses med
blinklåsen, er lavet med en wirelås, for at kunne finjustere længden.
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Softbaits som denne RB Grub
kan let fiskes uden et jighoved.
Her er mit takel til opstrøms fiskeri.
Samlingspunktet for riggets dele er
en lille stålring (th), hvori titaniums
stingeren monteres.
I samme ring bindes et lille stykke
fletline med en stingerkrog,
hvor monteringsgrenen er
modsatrettet og ekstra tynd – fx
Mustads Lure Ryder eller
Gamakatzu Twinex. Taklet holdes
på ret køl ved at binde et lille stykke
0,30 nylon i ringen, hvori der kan
påklemmes et splithagl.
Knuden låses med sekundlim og
der bindes en kællingeknude for
enden, så splithaglet ikke så let
glider af.

hovedet, kan den fiskes utroligt
lokkende – selv på 20-30 centimeter vand. Og på grund af den meget livlige hale, fisker den godt
selv ved ret lav indspinningshastighed, hvilket er nødvendigt
ved opstrømsfiskeri i hurtigt vand.
Twisters er også gode til nedstrømsfiskeri i langsomt vand,
men de helt bløde typer virker
knapt så lokkende med halen, når
strømmen bliver så stærk, at halens rettes helt ud på grund af
strømpresset, så er strømmen
stærk, skal twisterhalen ikke være
alt for blød.
SHADJIGS, der kendetegnes ved at

ligne små fisk, fanger også fint
med ørred i langsomt strømvand,

➛ fra min sidste tur, har jeg landet
samtlige fisk, der har hugget – en
fin dag med hele syv fine
bækørreder i nettet. Jo – der er ingen tvivl – jigs er en fantastisk agn
til åens ørred. Og på svære dage
betaler det sig helt klart at tune
sine jigs med ekstra kroge.
JIGFISKERI i strømvand er uhyre
simpelt. Når fiskene er i hugget,
vil ørrederne tage stort set alle
former for jigs. Og er du heldig, så
vil mange af huggene også resultere i fast fisk. Men ved at ændre
lidt på optaklingen af dine jigs, vil
du ofte kunne fange betydeligt
flere fisk – især på dage, hvor de
hugger lidt forsigtigt.
OPSTRØMSFISKERI er helt klart
det letteste at kontrollere: Kast
opstrøms og lad softbaitet synke
til den rette dybde, hvorefter du
med stangen i cirka 45 graders
højde spinner ind, mens du sitrer
lokkende med stangtoppen, så agnen bevæger sig uforudsigeligt
igennem vandet. Jo koldere det er,
desto dybere skal du fiske. Men –
bare fordi det er en jig skal den
ikke nødvendigvis bumpes hen
over bunden – midtvandsfiskeri
giver ofte flest fisk.
TWISTERJIGS egner sig med deres

ormeformede krop og krumme
hale helt perfekt til opstrømsfiskeri, der også er den letteste
måde at nærme sig fiskene uset
på. Med den rette vægt på jigJens Bursell med en flot 2,5 kilos
bækørred, der faldt for en
RB Grub taklet op som vist
ovenfor tv.
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På de lidt større shads
med en relativt tyk hale,
som ikke er alt for blød,
er det i enkelte tilfælde muligt
at montere en ultra tynd og lille
krog i halen – fx Owner ST11 UL
str. 10-12. Krogen monteres
i et stykke fletline, der sys ind
i softbaitet for maksimal
fleksibilitet og minimalt
kludder.
Jigs fungerer også rigtig godt til
åens havørred, blandt andet fordi
er lette at kaste ind under
udhængende grene og fiske med
centimeters præcision langs
grødebælterne.
LAKS PÅ SOFTBAITS?
Nu rabler det for manden, er der
nok nogle, der vil tænke. Men – det
er et faktum, at mange svenske fiskere fanger rigtig godt med laks
på ubelastede twistertails, der fiskes på et paternostertakel. Fiskeriet dyrkes især i de vestvendte lakselve, og teknikken er typisk nedstrømsfiskeri, hvor taklet fiskes
tværs over strømmen ind til egen
bred. Det er nok de færreste danske laksefiskere, som har forsøgt
sig med softbaits og jigs efter danske laks, men meget tyder på at der
måske kunne være et stort potentiale i at opdyrke en helt ny form for
laksefiskeri med softbaits i Danmark. Frederik Iversen, der har
fanget masser af danske laks, har
således overværet en dansk laksefisker i Zone 2 på Gudenåen, som
på kort tid fangede tre laks i 3-4 kilos klassen – alle på en lille twister
jig, som han forsøgte at gemme i
hånden. Måske var der en god
grund til at han ville holde teknikken for sig selv...

men kan være problematiske i
hurtigt vand. Ved opstrømsfiskeri
er det nemlig svært at få tilstrækkelig bevægelse i halen. For at jiggens hale kommer til at bevæge
sig rigtigt, skal den nemlig spinnes markant hurtigere end strømmens egen hastighed, hvilket totalt set giver så hurtig en indspinningshastighed, at man især i små
vandløb let mister kontrollen med
de fine nøk – samt styringen af
jiggen langs grøderender osv. Ved

Owners nye Wide Gape Twistlock kroge er en stærk trumf til mange former
for softbaitfiskeri. Men – de er også eminente til bæk- og havørredfiskeri, og
har især deres force, når grøden står højt eller fiskene skal genudsættes.
Softbaitet skrues let ind og ud af den lille fjeder, hvilket gør det nemt at
skifte agn. For at fungere optimalt til opstrøms letspin med twisters belaster
jeg dem med kobbertråd og et splithagl. Hvis ikke de belastes med
hovedparten af vægten tæt på krogøjet, hænger krogen lodret under
indspinningen, hvilket giver dårligere krogning og præsentation.
En stor fordel ved rigget er, at krogen bevæger sig uafhængigt af agnen,
som er løst hængslet, hvilket – lidt i stil med karpefiskernes hair-rig – giver
mulighed for en bedre krogning og kroghold end man er vant til fra softbaits
på fastmonterede jighoveder. Øverst Berkley Power Grub og nederst en
Twister fra Kinetic.

nedstrømsfiskeri i hurtigt vand
har shadjigs desuden en tendens
til at kæntre, men er jighovedet
tungt nok, så fisker shads ofte
bedre end twisters, idet ekstra hastighed blot giver en endnu vildere bevægelse af halen. Den eneste shadjig jeg har haft stabil succes med til både op- og
nedstrømsfiskeri er Rattle Shad i
6,5 cm fra Savage Gear.
GREJET til jig og softbaitfiskeri ef-

ter ørred er det samme, som bruges til spinnefiskeri efter bæk-,
hav- eller regnbueørreder. Især
når bredbevoksningen eksploderer, er det tit en fordel med en lidt

længere stang, så man kan styre
agnen under indspinningen – samt
kontrollere fisken under fighten.
En syv fods 2-15 grams stang
kombineret med et lille fastspolehjul med 0,10 fletline er perfekt til
små åer og bækørreder, mens en
10-30 grams stang på ti fod kombineret med et fastspolehjul fyldt
med 0,13-0,15 fletline er fint til
havørredfiskeri i de lidt større åer.
Investeringerne for at komme i
gang med det spændende fiskeri
med softbaits efter åens ørreder er
altså til at overleve, så hvis muligheden for nye udfordringer – og
måske også flere fisk tiltaler dig,
så er det bare på med gummiet.
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