
AAApril, maj och första halvan av juni, är som regel den
ultimata perioden för doppfiske. Det är nu de flesta
karparter uppsöker grundområden för att leka. Fiskens
vikt är på topp, den är lätt att se i det grunda vattnet och
vattentemperaturen har ännu inte blivit så hög att fisken
blivit slö. 

Även om fisken är svårtrugad är den ytterst aktiv.
Under perioden fram till och under leken, kan fisken

röra på sig så mycket att det bäst lönar sig att ”lägga sig
i bakhåll” på en strategiskt plats. Är du alltför uppsökande
i ditt fiske slutar det ofta med att fisken simmar vidare
innan du fått en bra kastposition. 

Stationärt doppfiske
På vissa platser, där det passerar mycket fisk, är fördelen
med stationärt doppfiske uppenbar. Du har gott om tid
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Doppfiske

Har du en gång upplevt hur en stor fisk tar agnet så nära att
du nästan kan se dess hungriga blick, ja då är du fast! Med den
här metoden fiskar du målinriktat efter enskilda fiskar. Jens
Bursell berättar om doppfiske – specimenfiske när det är som
mest spännande.
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att placera dig så att du
kan sänka ner agnet
framför nosen på fisken,
och slipper då risken att
skrämma fisken när du
flyttar dig på stranden,
eller när du kastar. 

Lekande fisk söker
sig till typiska soliga,
grunda områden med
vass, översvämmat gräs
eller diverse vegetation. 

Ofta måste fisken
passera genom ganska
små öppningar mellan
till exempel vasstuvor
för att komma fram till
de bästa lekområdena.
Ibland är dessa passager
så oansenliga att man
lätt kan förbise dem.
Det kan handla om pas-
sager på 30–50 centi-
meter i bredd och mot-
svarande i djup. Även
stor fisk kan simma in
på sådana ställen. Dessa
passager har den olä-
genheten att fisken ofta
passerar med relativt
hög simhastighet. Om
det finns hinder som gör
passagen lite mer svår-
forcerad kan det vara en

fördel, då fiskens fart bromsas upp så mycket att det blir
lättare att presentera agnet ordentligt. Om du har tur, tar
fisken kanske en paus eller cirklar ett par gånger innan
den simmar vidare. 

Den mest strategiska placeringen finner du genom att
ägna ett par timmar till att iaktta fisken från ett träd eller
en annan hög plats. Använd polaroidglasögon och keps
eller hatt för att skärma av störande ljus uppifrån. När du
har överblick över hur och var fisken rör sig, väljer du ut
den bästa platsen där du sätter dig på lur. Sedan sänker
eller kastar du försiktigt agnet framför nosen på fisken.

Den mest effektiva tekniken är frilinefiske. En enkel-
krok i änden av linan, inget flöte, inget sänke. När du
kastar mot fisk i rörelse gäller det att få betet att sjunka

ett par centimeter framför fiskens mun när den simmar
förbi. Det låter enklare än det är, och kräver en del
övning. 

Fördelen med lätta agn är att de rör sig långsamt och
lockande, men blir det för långsamt sjunkande riskerar
man att det inte når ner till det rätta djupet. Experimen-
tera dig fram. Om agnet sjunker för långsamt, placera ett
passande splithagel 8–15 centimeter framför kroken.
Om fisken står helt stilla och tittar på agnet utan att ta
det kan det hjälpa att pirka agnet upp och ned med små
livliga rörelser. 

Mobilt och med vadare
När fisken står mer spridd eller är mindre aktiv, till
exempel under sensommaren, kan mobilt doppfiske
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När du har överblick över hur och var
fisken rör sig, väljer du ut den bästa

platsen där du sätter dig på lur. 

METE Special
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vara bästa taktiken. Sök av vattnet helt nära stranden. Det
är viktigt att smyga fram långsamt och oerhört försiktigt.
Minimera packningen så att du lätt kan färdas längs
stränderna utan allt för mycket ståhej. Vid välbesökta
sjöar står fisken ofta där det är minst störning, alltså där
det är besvärligt att komma nära vattnet. Vid fiske längs
bevuxna stränder är det bra att camouflera sig med kaki,
grönt eller camouflagefärgat.

Ibland står fisken så till att det krävs vadning. Då gäller
det att vara extremt försiktig. Rör dig med oändligt lång-
samma steg fram över botten.

Inte bara för karpnördar!
Doppfiske är traditionellt sett en sport som dyrkas av
karpfreaks, vilket är synd eftersom de flesta arter kan
fångas på olika former av doppfiske. Bra exempel på
andra lämpliga fiskar är färna, id, sutare, sarv, braxen
och mört. Doppfisket kan vara överlägsen andra metoder
– även vid stora vatten med mycket lite fisk. Att detta
också gäller storbraxen blev jag varse förra våren.

Braxen växer sig ofta grov i vatten med massor av mat
och relativt få fiskar på en stor areal. Sådana vatten kan
vara ohyggligt svåra, och man kan sitta i veckor utan att

Jens Bursell med en honbraxen på 5,65 kilo fångad på vadfiske med löslina och mask.

Vid vadfiske är kläder i vitt, grått eller ljust tyg det som
fungerar som det optimala motljuscamouflaget. Det är
anledningen till att evolutionen har sörjt för att i stort sett
alla fiskätande fåglar är vita eller ljusa på buken.

en enda fisk infinner sig. Ett sätt att tackla problemet är
att uppsöka grunda områden under lekperioden. 

I mitten av maj är min kamrat Sören Beck och jag på
plats vid ett vatten som tidigare har gett braxen upp till

Doppfiske...
▲



fyra kilo. Men de senaste veckorna har flera andra
fiskare prövat lyckan – utan en enda fisk på land. För-
väntningarna är därför blandade.

Kvällen är ljum och stilla. Vi delar upp oss på två
olika platser. Spöna riggas och tacklen placeras just i
kanten av skogen på 50 centimeters vatten – det är här
braxnarna kan infinna sig när det är tid att föra släktet
vidare. Totalt slut efter en hektisk vecka, slår jag på
nappindikatorn och kryper in i tältet. 

En bra dag
Pigg och utvilad vaknar jag av att solen har värmt upp
tältet, men natten har inte bjudit på så mycket som ett
enda pip. I det klara morgonljuset ser jag botten 10–15
meter ut, och under loppet av någon timme ser vi några
braxnar kryssa förbi på grunt vatten. 

De flesta fiskarna rör sig åt samma håll och vi beslutar
oss för att söka av sjöns stränder efter tecken på lek-
aktivitet. 

Lite längre fram kravlar jag ut på en uthängande gren.
Redan efter någon minut simmar en mäktig braxen förbi
i trädets skugga. Huvud, nacke och sidor är täckta av vita
lekvårtor. Det är inget tvivel om vad som är på gång och
lite längre bort finner vi vad vi söker.
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Stor fisk på grunt vatten. Ett typisk nybörjarfel är att göra mothugg för tidigt, men vad gör man när
hjärtat håller på att hoppa ur kroppen...

METE Special

”Doppfiske är traditionellt sett en
sport som dyrkas av karpfreaks,
vilket är synd eftersom de flesta
arter kan fångas på olika former av
doppfiske.

I vassen på bara 30–50 centimeter grunt vatten leker ett
stim med braxen. På avstånd bedömer vi fisken till
vikter runt 3–4 kilo, men då vi kommer närmare ser vi
att några är betydligt större. 
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Fisken märker oss inte, men vis av
erfarenhet kan lekfisk vara extremt
svår att få att hugga. Vi monterar
därför någon meter med 0,18 mm
flourocarbon som ändtackel, så att
fisken får svårare att upptäcka
bedrägeriet. Som bete väljer vi stor
mask, som kräver stora krokar för
att ge en säker krokning. Krokvalet
faller på en Wide Gape Specialist
nummer 6. 

Vi vadar försiktigt ut i vasskanten
och lägger ut mot förbipasserande
fisk. Efter högst en kvart lyckas
Sören kroka turens första fisk – en
fin braxenhona på 4,2 kilo. Fisket
fortsätter, men de är tjuriga. Efter
någon timme kommer stimmet så nära att
jag nästan kan klappa dem på de uppstick-
ande ryggarna. 

Först då jag står direkt över fisken och kan
räkna varje fjäll längs de breda ryggarna, går
det upp för mig hur stora de faktiskt är. De
flesta fiskarna väger mellan fyra och fem
kilo. Några är större – mycket större! Pulsen
bankar, svetten rinner och jag önskar att spöt
hade varit ett tvåfots pimpelspö istället för
ett tolvfots sutarspö. Ibland skulle jag kunna
presentera agnet ett par decimeter från mina
egna ben! Men de bryr sig inte ens när jag
lyckas placera masken helt perfekt framför
nosen på dem.

Mitt i denna hårresande fru-
strationen ser jag plötsligt en
större fisk, som rör sig i jämnt
tempo längs vassen. Med ett
snabbt underhandskast får jag

ut masken framför monstret. Fisken ser tydligt
agnet som sjunker med jämn fart och dalar
förbi ett par centimeter från fiskens mun.
Perfekt tajming. 

De stora gällocken pulserar och agnet
försvinner med ett bestämt sug. Linan rör sig
över vattnet och ögonblicket senare kan jag
kroka fisken som med stor tyngd vänder och
gör ett utlöp. Det är full flex i klingan, men
det är lite svårt att stoppa fisken. Med full
press på spöt glider slutligen den stora fisken
över håvkanten och hög av lycka får vi vägt
fisken. 5,65 kilo! 

Det blir en hektisk dag och även om vi inte
slår den fisken, så får vi uppleva ett fantastiskt
spännande doppfiske på flera platser längs
stranden. Framåt eftermiddagen ser vi några
stora mörtar som frossar på braxenägg. I
motsats till den tröga lekbraxen har mörtarna
en glupande aptit och kastar sig våldsamt
över våra långsamt dalande maskar. Innan
solen går ner har vi landat en flott rad mörtar
på mellan 1,3 och 1,5 kilo samt ytterligare
fem braxnar mellan 3,75 och 5,35 kilo!
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Redskap och agn 
för doppfiske

Bästa metoden till stationärt och
mobilt doppfiske är frilinefiske. På
platser där man inte behöver hålla
fisken hårt, eller kan hoppa i vattnet
och följa efter fisken, kan man välja
ett lätt tackel. Till stor mört, sarv,
sutare eller braxen kan detta t ex
vara en Wide Gape Specialist i stl
12–6 på en 100–130 centimeter
fluorocarbon-tafs i 0,14–0,20. För-
delen med detta tafsmaterial är att
det inte är lika synligt som traditionell
nylon. 
Till mört, sarv, id och färna kan

ett lätt matchspö vara passande,
medan ett lätt bottenspö på ca 1 lbs
testkurva kan vara fint till braxen
och sutare. Till karp kan man välja
ett spö med 2–2,25 lbs testkurva,
en 0,30–0,35 fluorocarbontafs och
en mediumkraftig krok i stl 6–4. 
Fiskar man efter större fisk på t ex

djupa platser med mycket vegetation,
där man inte kan vada efter fisken
om den sätter sig fast – behöver
man ofta använda lite kraftigare
grejor – t ex 1,25 lbs spö till sutare
och braxen – eller 2,5–2,75 spö
och 2–1 krokar till karp. 
Oavsett vilka arter man fiskar

efter är det en fördel med ett
relativt mjukt spö, som kan absor-
bera fiskens kraftiga ryck på den
korta linan. Fiskar man från tät-
bevuxna stränder är det en fördel
med ett relativt kort spön på 8–10
fot – t ex ett ganska normalt down-
rigspö av glasfiber. 
Vid öppna stränder eller där man

kan vada efter fisken, är det bättre
med långa spön på 12–15 fot. Ett
tvåhands laxflugspö på 15 fot
lämpar sig förträffligt till vadfiske
efter karp – och har den fördelen
att bakre handtaget är så kort att
det inte är i vägen när man fightar
fisken stående bland vass eller med
vatten till midjan.
En av de stora fördelarna med

doppfiske är att man kan servera
agnet precis framför nosen på
fisken. Agnet behöver därför inte
vara speciellt selektivt eller hållbart,
vilket öppnar möjligheter för de
supereffektiva gamla klassikerna
som mask, majs, bröd, kräftor eller
räkor, som ofta slår boilies med
hästlängder. 

Doppfiske...

Doppfiske efter karp är en högeffektiv
metod, särskilt under varma dagar
med klar sol.

En flott 1500 grams mört
som frossade på braxenrom
högg på en stor frilinemask.

De flesta karpfiskar är aktuella för dopp-
fiske, som den här välmatade sutaren.
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