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Frederik Iversen har fanget store mængder af laks og havørred fra en række forskellige åer – både på
spin og flue. I år er det blevet til laks over 16 kilo fra Storåen og havørred op til 7 kilo fra Karup Å. Vi har
kigget den garvede åfisker over skuldrene – her får du hans bedste tips til, hvad du kan gøre for at fange
flere fisk i åen.

Af Jens Bursell

� SPIN OG FLUE:

FEDTFINNE
SUCCES I ÅEN

“JO MERE VAND DU KOMMER
OVER – DESTO STØRRE
CHANCE ER DER FOR, AT DU
RAMMER EN FISK, DER VIL
NOGET”.
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FREDERIK IVERSEN brænder for sit
lakse- og havørredfiskeri, og selv
om han kun er 29 år, har den gæve
jyske åfisker fra Vildbjerg fanget
mange flere danske laks og havør-
red, end de fleste af os kan
drømme om at fange på et helt liv.
– Mit åfiskeri startede, da jeg

var fem år, fortæller Frederik, der
i starten fiskede mest efter bæk-
og regnbueørreder i området om-

kring Holstebro, hvor han er op-
vokset. – Det var dog først, da jeg
var otte år, at jeg begyndte at fiske
efter laks og havørred sammen
med min far, Jørn Iversen, som
har fisket laks siden tresserne i
Skjern Å.

I starten var det mest Skjern Å,
Råsted Lilleå og Karup Å, der
stod for skud, men revirerne blev
hurtigt udvidet til bl.a. Storåen og
Gudenåen. Mit lystfiskerliv star-
tede med spinnestangen, men jeg
begyndte allerede ret tidligt at fi-
ske med flue. Det var dog først
flere år senere, at fluefiskeriet for
alvor kom til at fænge.

SPIN ELLER FLUE? Det spørgsmål
er tit oppe at vende. – Jeg fisker
lige så gerne det ene som det an-
det, fortsætter Frederik. – Hvor-
vidt valget ender med spinne- el-
ler fluestangen afhænger i høj
grad af forholdene. Det man fi-
sker med – er det man fanger med.
Men når det er sagt, så er det min
mavefornemmelse, at det er let-
tere at fiske effektivt på dybe
åstræk med fx spinner og wobler.
Et godt eksempel er det laksekon-
sortie ved Sdr. Felding, hvor jeg
er medlem og derfor fisker en del.
Her er smalt og dybt – og derfor
perfekt til spinnefiskeri. Ligegyl-
digt, hvor tunge synkeliner man
bruger, er det svært at kommeme-
get mere end en meter ned i vand-
søjlen, med den strøm, der er her.
Hvis jeg rykker rundt og skifter
meget mellem pladser og områder
– fx fordi der er mange ved åen, så
vælger jeg også ofte spinnestan-
gen, fordi det er lidt lettere at lave
en hurtig afsøgning af pladserne –

Frederik Iversen genudsætter den
i skrivende stund trediestørste

laks fra Storåen i år – en pragt-
fisk på 116 centimeter og en
anslået vægt på over 16 kilo.

Fisken faldt for en Mepps Aglia
str. 4.

Skjern Å ved Sdr Felding er en
sand perle – og et af Frederiks
Iversens faste revirer, når der
skal fiskes laks.

Den gæve åfisker er mindst lige
så glad for spinne – som for
fluestangen. Hvorvidt valget
falder på det ene eller andet
afgøres i høj grad af hvilket

humør han er i. – Jeg er ved at
kaste op overfolk der mener at

fluefiskeri er finere eller sværere.
Det er det ikke – det er blot to
forskellige teknikker, som hver

især har deres fordele og
ulemper.
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“DEN STØRSTE
FORSKEL PÅ LAKSE
– OG HAVØRRED-
FISKERIET ER, AT
LAKSENE SKAL
FANGES I
DAGTIMERME,
MENS
HAVØRREDERNE
HUGGER AFTEN,
NAT OG TIDLIG
MORGEN”.

�
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og så ellers komme videre der-
udaf.
Når jeg fisker i åer eller på

stræk, hvor der er mange brede og
lavvandede partier – eksempelvis
Storåen, vælger jeg ofte fluestan-
gen, der fungerer perfekt til dette
formål.
En anden situation, hvor jeg

ofte vælger fluestangen, er når jeg
natfisker. Her er det simpelthen
lettere og mere bekvemt at kaste
med fluestangen – bl.a. fordi man
ofte har en fast linelængde ude,
som gør det lettere at undgå, at
man sætter sig fast i den modsatte
bred i mørket. Desuden er det ofte
lettere med fluestangen. Når det
er mørkt, kan man nemlig ikke se
grødepartierne. Her er det ofte
nemmere med fluestangen, fordi
en let flue fisket i overfladen er
nemmere at styre hen over grøde-
partier, uden at de hænger fast.
Men – hvis man er en erfaren

kaster og har styr på kasteteknik-
ken med spinnegrejet, kan man
som spinnefisker dog sagtens gå
og fiske med fx wobler en hel nat
– det kræver bare lidt mere kon-
centration. Udover de praktiske
overvejelser – går mit valg af

LAKS ELLER HAVØRRED? – Når jeg
fisker med spinnestangen, er der
ikke nogen forskel på valg af grej,
line og kunstagn, uddyber Frede-
rik. – Det samme gælder stand-
pladserne. Laks og havørred vil
optimalt set gerne stå de samme
steder, men fordi laksene typisk er
større og derfor mere dominante,
er det normalt dem, der løber af
med de bedste standpladser. Fan-
ger man en havørred på en »lakse-
plads«, er det ofte en rigtig grov
havørred, der er stor nok til at jage
en mindre laks væk.
Et godt eksempel på de mest at-

traktive standpladser er indgan-
gen eller udgangen af et sving,
dybe render eller huller samt di-
verse strømlæ som fx sten, alknu-
der eller træer, der ligger ude i
vandet. Hvis der ikke var nogen
laks, ville havørrederne helt sik-
kert stå på de steder, hvor man of-
test fanger laksene. I forhold til
valg af standpladser er den pri-
mære forskel på laks og havørred,
at laks ikke er nær så sky. Laksen
vil gerne have strømlæ og stå på
dybe steder, men den har ikke
samme tendens som havørreden
til at ville have »tag over hove-
det«. Typiske gode havørredplad-
ser er derfor ofte tæt oppe ad brin-
kerne, hvor der er skygge eller
måske udhængende brinker og
dermed også tag over hovedet. En
anden forskel på laks og havørred
er, at havørreden er mere tilbøje-
lig til at trække ind på lavere par-
tier af åen – typisk når mørket

sænker sig. Et godt eksempel
er inderkurven af svin-
gene eller andre lav-
vandede stræk.

Skulle Frederik vælge én eneste
spinner til resten af sine dage,
ville det blive Mepps Aglia str. 4
med sølvfarvet blad. Den virker
bare hver gang – og jeg ser ingen
grund til at prøve andet.
Jeg køber derfor normalt 50
af gangen, når jeg skal fylde
lageret op...

Frederik er gået over til udelukkende at fiske sine
woblere på varianter over det glidende releasetakel, som
du kunne læse om i sidste nummer. Til fiskeri med korte bløde kast i
mindre åer eller fiskeri med relativt stive krogtafser af fx fluorocarbon, fungerer
det fint med snap-lock’en vendt med åbningen opad. Men – kombinerer du lange, hårde
kast i fx kraftig vind og relativt bløde krogtafser af fletline eller nylon, så er det bedst at vende
snaplocken med åbningen nedad for at modvirke ophægtninger. Her ses Jackson Easy Clip,
der er en af de mest elegante på markedet.
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FEDTFINNER I ÅEN

stang også ofte på, hvad jeg har
mest lyst til. Nogle gange er jeg i
humør til spinnestangen, mens jeg
andre gange er mere tændt på at
lufte fluekæppen. Sådan er det
bare.

“FORDELEN VED AT
BRUGE ET
BEGRÆNSET
ANTAL AGN, SOM
MAN KENDER TIL
BUNDS ER, AT MAN
FÅR BEDRE FØLING
MED OM DEN GÅR
RIGTIGT, HVOR
DYBT DEN FISKER –
OG OM EN FISK
PUFFER TIL
AGNEN”.
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Hvis du vil vide mere om de
bedste standpladser i din lokale å,
kan jeg varmt anbefale dig at gå
en tur ved åen, når vandet er kla-
rest og lavest. Husk hvad du ser,
og du vil pludselig have et meget
bedre billede af huller, render og
strømlæ, der er guld værd i situa-
tioner, hvor det er sværere at læse

et nyt. Hvis fiskene er til noget,
skal de nok flytte sig efter agnen.
Der er ingen grund til at spilde for
meget tid på at lægge flere kast
hvert sted – kun hvis der er en
særlig oplagt plads. Jo mere vand
du kommer over, desto større
chancer er der for at, du rammer
en fisk, der vil noget. Der er ingen
grund til at spilde en halv time på
en fisk, der alligevel ikke vil no-
get.

– FLUEUDSTYRET er også nogen-
lunde det samme, men når der fi-
skes efter laks – som jo i Danmark
typisk er mest aktive inden for
normal kontortid mellem 10 og
18, så er der helt klart en forskel i
fluevalget, afhængigt af om jeg
går efter havørred eller laks. Da
jeg typisk tager laksene på dagsfi-
skeri, vælger jeg fluer, der kom-
mer ned i vandet. Til havørredfi-
skeri, som oftest er aften, nat og
tidligt morgenfiskeri, vælger jeg
derimod fluer, som trækker en
bule i overfladen, og derfor lettere
bliver set i mørke eller svagt lys.
Fisk dem, så de trækker en bule på
overfladen den første tredjedel
meter ud fra brinken, hvorefter de
langsomt synker en anelse under
overfladen.
Vil man gå målrettet efter hav-

ørred og undgå laks – eksempel-
vis fordi ens kvote er opbrugt – så
er det derfor oplagt af koncentrere

sit fiskeri omkring de gyldne ti-
mer samt om natten.

– SPIN ER GODT hele året. Ofte fi-
sker spinnerne bedst om foråret.

Her er normalt koldt og meget
vand. Under disse forhold gælder
det om at komme godt ned – og
det er spinneren god til. I april fi-
sker jeg aldrig opstrøms, hvis jeg
går målrettet efter laks. I denne
periode har jeg altid haft bedst er-
faring med at kaste tværstrøms og
lade den synke helt ned til bun-
den, inden jeg starter indspinnin-
gen, idet den svinger nedstrøms.
Mine all-time favoritter er Mepps
Aglia str. 4 og kondomspinneren,
men hvis strømmen er meget
hård, vælger jeg tit lidt tungere
spinnere med et smallere blad.
Når vi kommer hen i maj og

juni, så fungerer opstrøms-
fiskeriet med spinner altid – både
til laks og havørred. Vil du undgå
laks, har jeg god erfaring med at
fyre spinneren midt ud i åen, lade
den synke til bunden – og så ellers
hamre den ind for fuld fart. Lak-
sen, derimod vil hellere have lidt
mere vinkel på – dvs, at man ka-
ster over til modsatte side og spin-
ner ind. Men selvfølgelig – der er
ingen regel uden undtagelser.

WOBLERNE er ofte mere effektive,
når vi kommer længere hen på
sommeren – typisk i juli eller au-
gust, alt efter hvordan forholdene
har været. Især hvis der er meget
vand i åen er woblerne normalt
væsentligt bedre end spinnere på

vandet – eksempelvis i uklart
vand og ved høj vandføring.
Det bedste tip, når du ikke ken-

der åen særlig godt er – få fart
over feltet og afsøg en masse
vand. Læg et kast og flyt straks fx
ti meter længere, inden du lægger

Et kig i Frederiks wobleræske
afslører bl.a. favoritterne Rapala
Shad Rap, Original, Countdown
og Jointed. Især førstnævnte har
han haft ekstremt gode resultater

med de sidste par år.

Frederiks største havørred i år
fra Karup Å vejede 7 kilo.
Den smukke fisk faldt for en ja
gæt selv: Mepps 4 i sølv.

�

“RELEASE-TAKLER
TIL WOBLERFISKERI
HAR ET KÆMPE
POTENTIALE I ÅEN.
MINE WOBLERE
GÅR MARKANT
BEDRE, OG JEG ER
SIKKER PÅ, AT DE
DANSKE ÅFISKERE
VIL KOMME TIL AT
SKOVLE FISK MED
DENNE NYE
METODE”.
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en minimal forskydning af øjet,
der skal til for at rette woblerens
gang op. På sammemåde kanman

Selv tidligt på sæsonen i april har
Frederik normal stabil succes
med laksefiskeriet – og det er
især på spinner, at han får de

blanke forårsfisk.

�
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få wobleren til at gå dybere eller
højere ved at skubbe øjet hen-
holdsvis lidt op og lidt ned; op når
den skal gå dybere og ned, når den
skal gå højere.

AGNSKIFT kan i nogle tilfælde
være godt, men der er også en for-
del ved stort set altid at bruge den
samme agn, når ellers man er helt
sikker på, at man har valgt en agn,
som fisken vil ha’. Jo færre for-
skellige agn du bruger, desto
bedre føling får du nemlig med,
hvor dybt den fisker, om den skra-
ber bunden – eller om der er en
fisk, der forsigtigt støder eller
puffer til agnen. Alt sammen ting,
der er uhyre vigtige, for at du fi-
sker effektivt.
Det vigtigste er at være meget

opmærksom på, hvad der foregår,
tænke over hvad man gør – og
huske, hvad det var man gjorde
rigtigt, når man fik hugget:
hvor dybt fiskede agnen,
hvor hurtigt blev den kørt
ind – og hvor helt præcist
faldt hugget. Det er yders
vigtigt, hvis man vil gen-
tage succesen. Og i takt
med, at man har fisket
længe, vil man få et bil-
lede af, hvor der er hen-
holdsvis standpladser,
stoppladser – samt an-
dre steder, hvor det kan

betale sig at fokusere sin
indsats under bestemte vejr, vand
og temperaturforhold.

– VARIATIONER i agnens bevægel-
seshastighed kan være rigtig godt.
Jeg har ikke gode erfaringer med

Rapala Original i flydende er et
sikkert kort, der også har givet
Frederik masser af laks og havør-
reder gennem årene.

deciderede spinstop ved åfiskeri,
men små ryk eller hastighedsæn-
dringer, hvor man pludselig spee-
der agnen op i fart, kan tit udløse
en reaktion. Vil man speede farten
op – eksempelvis når agnen ram-
mer vandet ved modsatte bred, er
det et godt trick, at mende linen
nedstrøms. På denne måde hjæl-
per strømmens øgede træk i linen
til at sætte hastigheden på agnen
op – uden at den bliver trukket
væk fra fiskene vedmodsatte bred
alt for hurtigt. Fisker du til en
standplads, der ligger fx en tredie-
del ude fra modsatte bred, trækker
du forsigtigt ind – ogmender så li-
nen i det samme agnen passerer
over standpladsen.
Varierende indspinningsha-

stighed er også vigtig, når man
fisker opstrøms med spinner.
Ofte starter jeg med at lade spin-
neren synke til bunds, hvorefter
jeg spinner langsomt ind, når jeg
fx ved, at der er dybt. Omvendt –
hvis spinneren er på vej mod la-
vere vand, kværner jeg den lyn-
hurtigt ind – evt med løftet
stangtop, for at den ikke skal gå i
bunden. Generelt tilstræber jeg
at fiske spinner eller wobler
cirka en 0,5-1 meter over bun-
den
Et andet eksempel på variatio-

ner, der kan udløse et hug fra en
fisk, som man ved er der, men
ikke hugger, er følgende. Fisker
du fx nedstrøms uden reaktion –
så prøv at gå længere ned og læg
et kast opstrøms over samme
plads. Ofte kan det udløse hug-
get, fordi agnen bliver serveret
på en ny måde, fra en helt anden
vinkel. Jeg har prøvet dette utal-
lige gange, især når jeg fisker
med kondomspinner. Af samme
årsag foregår min fisketur ofte
på den måde, at jeg starter med at
fiske opstrøms, hvorefter jeg ta-
ger det samme stræk med ned-
strømsfiskeri på tilbagevejen.
Jeg elsker at fiske – og der ingen
grund til at gå uden at fiske, når
man faktisk kan udløse et ude-
blevent hug, blot ved at præsen-
tere agnen fra en ny vinkel.
Samme teknik, men med mod-

sat fortegn, er selvfølgelig lige
så god, hvis man starter ned-
strøms og slutter med opstrøms
fiskeri. Husk, at der kan være
foreninger, som har specielle
regler for nedstrøms vs op-
strømsfiskeri. Ved en del vande
har opstrømsfiskere nemlig »vi-
gepligt« for nedstrøms fiskere,
slutter Frederik.

dette tidspunkt. Men – mangler
der vand, så kører woblerfiskeriet
ofte dårligere – et godt eksempel
er her i 2009, hvor vandstanden
mange steder har været ret lav.
Her har spinneren været mest ef-
fektivt for mig – selv helt hen i juli
og august.
Når jeg fisker wobler, vil jeg til

enhver tid helst slikke modsatte
bred i kastet, når jeg fisker efter
havørred. De er nemlig vilde med
noget, der lander og farer væk fra
dem – i modsætningen til laksen,
der er lidt mere ligeglad. Havørre-
derne kan selvfølgelig også stå
langs egen bred og se den forbi-
passerende wobler, men det har
måske ikke altid samme overra-
skelses effekt, som en wobler der
farer ud fra brinken, når den træk-
kes tværstrøms. Fordi en wobler
ved modsatte bred lettere opfattes
som et flygtende bytte, som man
skal reagere hurtigt på, inden det
er for sent, udløser det oftere et
voldsomt hug end i de tilfælde,
hvor fisken hugger på en wobler,
der stille og roligt bliver trukket
ind langs egen bred. Når fisken
hugger ved egen bred er det – især
i dagtimerne – ofte ensbetydende
med, at de forsigtigt napper efter
woblerens hale, hvilket tit resulte-
rer i mistede fisk, fordi krogen
kun får fat i den hårde forkæbe
uden at sætte sig ordentligt fast.
Og første gang fisken ryster med
hovedet, er risikoen for, at woble-
ren mister sit fæste stor.
Mit woblerfiskeri foregår mest

tvær- og nedstrøms. I nogle til-
fælde kan opstrømsfiskeri dog
være givtigt – og her vælger jeg
normalt mindre 2-3 centimeters
woblere, som fiskes relativt lang-
somt på en meter forfang belastet
med et lod. Det kan være super ef-
fektivt – især til sky fisk som har
set det meste. Teknikken er lettest
at praktisere med en relativt lang
stang – fx 10-11 fod. Men helt ge-
nerelt fungerer mit opstrøms fi-
skeri med spinner så godt, at jeg
normalt foretrækker det – også
fordi det giver en hurtigere – og
dermed mere effektiv afsøgning
af åen.
Når du fisker med wobler, vil

du af og til komme ud for, at den
trækker lidt skævt i vandet – og
flakser med maven op til en be-
stemt side. Dette kan du kompen-
sere for ved at klemme woblerøjet
en anelse med hånden. Vender
wobleren bug mod venstre, skal
du klemmewoblerens trækøje lidt
til højre – og omvendt. Ofte er det


