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n KROGLØSER GUIDE:

I Fisk & Fri 4/2016 bragte vi en stor artikel om de nye anbefalinger for skånsomt 
fiskeri fra DTU Aqua, som bl.a. går på at bruge metoder, som muliggør afkrogning 
under vand med en krogløser. Her får du opskriften på, hvordan du gør i praksis 
– samt et udpluk af de bedste krogløsere på markedet.
Af Jens Bursell

SKÅNSOM 
AFKROGNING 
UNDER VAND
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Når din spinner monteres med 
gennemløb, kan også dybtkroge-
de fisk let afkroges under vandet 

- selv når krogen sidder helt 
nede i svælget. Her ses en lækker 

håndlavet 30 cm lang disgorger 
lavet af Michael Søby Cobelens, 
der laver disse på bestilling via 

tlf 31 47 02 09.

 1) Panaro 282 fra Splash 
Danmark  2-4). Krogløsere fra 
Lindblad Sport. Panaro er med 
sin “Klik-slids” den mest idi-
ot-sikre krogløser, fordi den ikke 
kan ryge af linen ved en fejl. På 
Lindblads krogløsere ses et lille 
hak bagerst og nederst til højre 
i slidsen - det er denne vinkel 
linen drejes ind i, når man skal 
sikre, at krogløseren ikke 
falder af linen. 

Når en tradtionel spinner er 
kroget som, er den relativt let 
at få ud - men sidder den dybt, 
kan det let koste en fisk, der skal 
genudsættes, livet.

Hvis du fisker din wobler til 
åfiskeri på et reloose-takel som 
dette, kan selv dybtkrogede fisk 
afkroges nemt og hurtigt 100 % 
under under vand. Omvendt - 
med en traditionelt fisket wobler 
er fisken ofte prisgivet ved en dyb 
krogning.
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endnu, men kan laves håndlavet 
på bestilling fra den dygtige lyst-
fisker Michael Søby Cobelens via 
Jevo-Smeden Aps.

Alternativt kan man blot 
forlænge skaftet på de mindre 
plast-disgorgers eksempelvis 
med et stift plast – eller metal-
rør og en gang tokomponentlim , 
hvilket er en yderst simpel opera-
tion: Sav den del af disgorgeren 
af du ikke skal bruge – læg lim på 
plasten – og skyd røret hen over, 
så det sidder stramt. For at få 
diameteren til at passe, kan man 
evt. bevikle med styrbånd- eller 
gaffatape omkring disgorgeren, 
inden forlænger røret skydes ned 
over disgorgerskaftet. 

DET ER VIGTIGT, at krogløseren 
bliver på linen, når man har pla-
ceret den der, så afkrogningen 
foregår så let og hurtigt som mu-
ligt. Der er grundlæggende tre 
måder: 1) At anvende en ”idiot-

JO MINDRE KROGLØSERENS HO-
VED ER, desto lettere er den af få 
ind og ud af munden på fisken. 
Det betyder måske ikke så me-
get, når fisken åbner munden på 
vid gab – man kan betyde en del 
i praksis, når fisken blot har mun-
den ”på klem”. Af samme årsag 
er metoder, som muliggør bru-
gen af mindre kroge – fx relea-
se-takler, perfekte til netop dette 
formål. Hvis du fx typisk bruger 
en str. 12, skal diameteren på 
krogløserens tykkeste sted være, 
så den akkurat afskærmer krog-
spidserne. Det vil sige at spænd-
vidden over kroggabet/kroggabe-
ne skal være 2-3 mm mindre end 
krogløserens diameter. 

LÆNGDEN PÅ KROGLØSEREN. Til 
de større fisk er det nødvendigt 
med krogløsere, der har længere 
skafter, så man let kan komme 
ordentligt ind i munden på en 
stor fisk – også når man står på 
en høj brink – eller skal afkroge 
fisken ud over bådsiden. Her vil 
man typisk få brug for et skaft på 
25-40 centimeter. Så store disgor-
gers findes ikke seriefremstillet – 

rianter over samme tema – samt 
gennemløbsagn med mindre kro-
ge. 

Når der fiskes efter mindre fisk 
op til 4-7 kilo kan man sagtens 
anvende de små plastik krogløse-
re, der har været at finde på mar-
kedet i årtier. Prisen ligger ofte på 
blot 10-20 kroner for en krogslø-
ser, så økonomien bør ikke være 

din undskyldning for ikke at kun-
ne håndtere en dybt kroget fisk på 
den mest skånsomme måde. Der 
findes mange forskellige slags på 
markedet, som hver især egner 
sig perfekt til bestemte typer af 
kroge – typisk i spektret str. 18-4.

Gør dig klart, hvad din fore-
trukne krogtype er – og tjek, 
hvordan den sidder på kroglø-
seren. Den perfekte krogløser til 
netop din krog skal opfylde føl-
gende krav: Når du trækker kon-
tra i linen/forfanget efter krogen 
er fri, skal krogspidsen/krogspid-
serne sidde tæt op til 
krogløserens ende, 
så krogspidser og 
modhager er af-
skærmet fra at få 
fat på vejen ud. 
Gør den ikke det, 
skal du finde en 
anden model, der 
passer til de kro-
ge, som du bruger. 

KROGLØSERE – også kaldet dis-
gorgers – er vejen frem, når man 
skal afkroge en dybt kroget fisk, 
uden at den tager skade. Det 
smarte ved en krogløser er, at 
man blot sætter den på linen og 
skubber den bagud, til krogen 
går fri, hvorefter krogspidserne 
afskærmes fra at få fat igen på 
vejen ud. 

Netop det, at krogløseren ”selv 
finder vej ned til krogen” – bety-
der, at man ikke behøver at kunne 
se krogen for at få den ud – og 
præcis dette er årsagen til, at me-
toden muliggør afkrogning under 
vand i situationer, hvor man ellers 
skulle have løftet fisken fri over 
vandet for at se krogen og kunne 
foretage en måske blodig operati-
on, der let ville kunne få en døde-
lig udgang for fisken.

Praktisk brug af disgorger kræ-
ver dels, at krogen er monteret 
direkte i linen eller forfanget – og 
dels at der anvendes relativt små 
kroge. De fleste teknikker med 
større fluer og spinneagn opfylder 

ikke disse kriterier. Vil man fiske 
så skånsomt som muligt, kræver 
det derfor, at man er villig til at 
ændre sine vaner – og vælge nog-
le af de mange alternative krog-
montager, som allerede findes.

KROGLØSERE kan anvendes til 
medefiskeri, mindre fluer samt 
alle former for spinne- og flue-
fiskeri med release-takler og va-
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Krogløsere fra 1) Zebco 
og 2) X-2 (Splash Dan-

mark) 3) Hånddrejet disgorger 
af rustfrit stål (3) og aluminium 
(4) på 35 cm til gedder og laks 
fremstillet af predatorfiskeren 
Peter Knudsen. 5) 30 cm lang 
alu-krogløser til gedder og laks 
fra Michael Søby Cobelens.

Gedder kan også afkroges under 
vand med krogløser, hvis du 
fisker release. Hvis ikke den selv 
åbner munden, tager du et for-
sigtigt gællegreb under vandet, 
til den åbner gabet, så krogløse-
ren kan komme ind.

På krogløsere med bred slids, 
hvor krogløseren let kan falde 
af linen, hvis man ikke har 
den fornødne øvelse, kan man 
idiotsikre ved at montere to små 
stykker 0,90 mm fluorocarbon, 
der er brændt i enden som vist. 
De er fæstnet med epoxylim. Når 
først forfanget klikkes igennem 
åbningen, ryger linen ikke ud ved 
en fejl. Samme effekt kan 
fås med en stump 
titaniumswire 
vinkelret på 
slidsen.

 ➛

Stonfo krogløserne fra Splash 
Danmark er et godt valg til en-
keltkroge. De fungerer på mindre 
og sparsomt dressede fluer - fx 
Kobberbassen (tv). Stonfo str. 
5 (th) kan håndtere kroge op til 
str. 4, men når kroppen på fluen 
er for tyk - fx på Pattegrisen - så 
virker det ikke: Krogen kan ikke 
skubbes ud og krogspid-
sen afskærmes 
ikke.
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get helt nyt – og der er derfor sta-
dig rigtig meget, som kan gøres 
for at optimere de eksisterende 
krogsløsere på markedet – samt 
måske oven i købet designe nye 
og endnu bedre krogløsere, der er 
optimeret 100 % til formålet. 

sempelvis af to fluorocarbon 
stykker som vist nedenfor eller et 
lille stykke stift titaniumwire, der 
limes på bagkanten af slidsen, så 
linen kan ”klikke ind og ud”. 

DET ER BARE MED AT KOMME I 
GANG. Som med alle andre nye 
fisketeknikker er afkrogning un-
der vand noget, som man lige skal 
lære – og vænne sig til. Men – du 
vil gøre både dig selv og fisken 
en tjeneste ved at lære det – for 
det er med garanti det, der skal til 
for at sikre den maksimale overle-
velseschance for de fisk, som du 
genudsætter. Og jo flere fisk, der 
overlever en genudsætning – de-
sto flere fisk er der til at sikre de 
fremtidige fiskegenerationer og 
dermed dit eget fremtidige fiskeri.

Specialteknikker til afkrogning 
af levende fisk under vand er no-

ud af krogløseren. Sidder krogen 
fx dybt i overmunden er tricket 
er at sætte slidsen, så den peger 
nedad på linen. Dette kombineret 
med et opadgående træk i forfan-
get, sikrer at den bliver på linen. 
Omvendt – sidder krogen dybt 
på tungen kan man opnå samme 
perfekte styring af krogløseren 

ved at vinkle slidsen opad fra un-
dersiden af linen/forfanget, mens 
man trækker linen nedad. Samme 
effekt kan opnås med sidepres af-
hængigt af, hvordan fisken ligger 
i vandet – pointen er blot, at pres-
set på linen skal ligge i samme 
retning som slidsen vender, hvor-
ved den styres korrekt på linen/
forfanget uden af falde af. Mange 
krogløsere har også et lille hak/
vinkel under slidsen, som gør, at 
linen holder sin position helt per-
fekt, hvis man drejer krogløseren 
en halv omgang, mens den føres 
ind. Eksempler på disse er dis-
gorgers fra X2, Zebco og Lind-
blad Sport samt de håndlavede 
disgorgers fra Jevo-Smeden Aps. 
Det lyder måske svært, men alt 
dette kommer helt af sig selv og 
falder meget natur-

ligt, når man 
har gjort det i 

praksis et par 
gange. 
3 ) K r o g l ø s e r e 

med store slidser kan 
sikres, så de ikke så let 

falder af ved selv af lave 
en ”klik-mekanisme” – ek-

sikker” disgorger, hvor linen 
klikker ind i krogløserens mid-
te med en mekanisme, der sikrer, 
at den ikke falder af linen. – eller 
2) At have den rette teknik, så sel-
ve måden krogløseren holdes på 
sikrer, at den ikke falder af 3) At 
modificere en ”ikke idiotsikker” 
disgorger, så den ikke så let fal-
der af linen.

1) På flere disgorgers fin-
des en taperet indsnævring af 
slidsen, som gør, at linen ikke fal-
der ud ved en fejl under afkrog-
ningen. Et meget godt eksempel 
er krogløseren Panero 282 fra 
Splash Danmark, som helt klart 
kan anbefales begynderen. Denne 
krogløser er vist sidst på filmen 
”Catch & Release – unhooking 

under water”, som du kan se her 
http://www.fiskogfri.dk/24361-
2/.

2) Mange disgorgers har 
en relativt åben slids til linen, 
som gør, at hvis man vinkler 
slidsen forkert– så falder linen 

KROGLØSER

LAV DØDELIGhED VED 
cAtch & RELEASE
Forskning viser, at dybt krogede 
fisk er årsagen til en stor del af 
den dødelighed, der er ved catch 
& release – selvom de dybt kro-
gede fisk i praksis udgør en min-
dre procentdel af fangsterne. Eller 
sagt på en anden måde – når kro-
gen sidder yderligt, så er det ofte 
muligt at sikre en høj overlevel-
sesrate – uanset metode. Omvendt 
når fisken er kroget dybt med de 
traditionelle teknikker. Teknik-
ker, der håndterer situationer med 
dybe krogninger så skånsomt som 
muligt uden at skulle have fisken 
op af vandet er derfor vejen frem, 
hvis man ønsker at nedsætte døde-
ligheden ved catch & release, som 
gennemsnitligt ligger i spektret 
15,9-18 % (Hühn and Arlinghaus 
2011, Bartholomew and Bohnsack 
2005). Hvis du selv vil gøre noget 
ved denne problematik – gæl-
der det derfor om at anvende de 
teknikker, som muliggør afkrog-
ning 100 % under vand. Du kan 
læse mere om anbefalingerne for 
skånsomt fiskeri her: http://www.
fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskerire-
gulering/genudsaette_fisk.
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