
ikten är inte mycket mer än 50
meter, vilket är allt annat än opti-
malt för ett bra fiske. Trots det är
förväntningarna höga när vi sätter

kurs mot Kubitzer Bodden. 
– Blott två dagar tidigare fångades en

femtonkilos gädda på 131 centimeter i
området, säger mannen bakom rodret –
Christoph Feige, som tillsammans med sin
kamrat Mathias Fuhrmann, var några av de
första som mer målinriktat började fiska i
området kring Rügen – på jakt efter dess
stora gäddor. 

Fisken, som föll för en shadjigg, högg
redan i första kastet och följdes av gäddor
på 101, 106, 108, 111, 113 och 121 cm.
De två sista vägde båda över 13 kilo. Den
fantastiska fångsten gjordes på en typisk
hot-spot, där pålandsvinden pressade
vågorna mot en vegetationskant på toppen
av ett mindre grund. 

Om jag inte redan led av gäddfeber
så gjorde jag det nu! 

megagäddornas mekka. – Dessa gäddor
är bara några av de otaliga storfiskar som
genom åren har fångats i området, fort-
sätter Christoph.

Den största sportfiskefångade gäddan
från Bodden vägde 23,5 kilo och den största
som har tagits av yrkesfiskare var ett

monster kring 30 kilo. En fisk som är så stor,
att den borde vara i närheten av ett världs-
rekord. Det finns inte många platser i
Europa där det regelbundet fångas så många
gäddor över 120 cm – inte ens i Sverige!
Christoph vet vad han pratar om – han har
varit på åtskilliga gäddexpeditioner i Sverige
och pratar dessutom flytande svenska. 

– Den största gäddan som fångats från
vår båt vägde 17,1 kilo. Genom åren har vi
tagit mer än 25 fiskar över 15 kilo och minst
50 mellan 14 och 15 kilo. Antalet gäddor
över tio kilo har vi inte riktigt koll på, men
en sak är säker, det är tämligen många,
säger Christoph. 

Den längsta av dem var en utlekt
försommarfisk på inte mindre än 132
centimeter. För tyskarna är längden vikti-
gast. Som så många andra storgäddor blev
den därför inte vägd, endast uppskattad

till 14–15 kilo. Christoph poängterar dock
att de är mycket noga med vikten när de väl
väger en fisk. Under det häftigaste fisket
som Mathias har upplevt togs tio gäddor
över metern tre dagar i sträck. Fyra av
fiskarna vägde över 15 kilo! 

– Bräckvattenområdet kring Rügen
har under lång tid varit berömt för sitt
fantastiska gäddfiske, berättar Christoph. 

Redan innan järnridån föll fångades
många storfiskar kring Bodden. Under
många år drömde Christoph om att få
fiska här, men innan återföreningen, var
det i princip omöjligt för västtyska sport-
fiskare. Även östtyskarna hade problem,
eftersom flera av de bästa platserna låg
inom militärt område. När nya vindar
började blåsa över östblocket, började
Christoph och hans kompisar så smått att
utforska området. Det har tagit lång tid att
lära sig fisket, men under de senaste fem
åren har de på allvar börjat få utbyte av
vattnets enorma potential. 

som en nål i en höstack. På väg ut över
det blygråa vattnet kikar jag lite på sjö-
kortet och tappar nästan fattningen; att
fånga en stor gädda här är ungefär som att
försöka hitta en nål i en höstack. Det enda
som finns att se på alla sidor är vatten och
vegetationsbälten. Även om dimman >>
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Blott en timmes bilresa från 
Rostock bjuder de vidsträckta 

vattenvidderna kring Rügen på 
ett gäddfiske i världsklass.

Årligen fångas tungviktare i 
ett antal som får det svenska 

gäddfisket att blekna.
Följ med fiske-feber och 

Jens Bursell i jakten på de tyska 
bräckvattenkrokodilerna.

Text: Jens Bursell  Foto: Christoph Feige,
Mathias Fuhrmann och Jens Bursell  

S
– Europas största bräckvattengäddor

Bara två dagar innan fiske-feber besökte 
Rügen fångade Markus Steinlein denna 

fantastiska fisk på 15 kilo. Krokodilen mätte 
131 centimeter och togs på en shadjigg.
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lättat skulle det inte ha hjälp speciellt
mycket – flera av lagunerna är så stora att
det knappt går att se land ens i klart väder...

– De första åren var tuffa. Det var ett
riktigt hårt arbete, säger Christoph med
ett skratt. 

På de första turerna använde de sig
uteslutande av roddbåtar och eftersom de
inte kände till en enda produktiv plats,
krävdes ett ändlöst antal timmars av-
sökning av till synes fisktomma områden.
När du hör om de fantastiska gädd-
fångsterna, kan det vara svårt att föreställa
sig att det i realiteten oftast är mycket långt
mellan fiskarna. Orsaken till att gäddorna
blir så stora är självklart att det finns massor
av utrymme och mat. Men eftersom de
bästa platserna är utspridda över flera
hundra kvadratkilometer, krävs inte
mycket fantasi för att förstå hur slitsamma
de långa och vindpinade dagarna på de vid-
sträckta bräckvattenlagunerna var. Under
pionjärtiden var det inte ovanligt att fiska
flera dagar utan ett enda hugg. Tillfreds-
ställelsen var dock så mycket större när
Christoph en dag äntligen lyckades knäcka

nöten och landade gäddor på 10 respektive
12 kilo. Slutligen hade de funnit en bra plats
och  hittat en för dagen fungerande fiske-
teknik – en riktigt långsamt fiskad jigg.
Kamraten, som spann in betet betydligt
snabbare, fick bara en enda fisk. Men så är
det. Det optimala tempot i inspinningen
varierar ofta från timme till timme och från
dag till dag. Vanligen, men långt ifrån alltid,
fiskas betet långsammare på vintern. 

nya platser. Enligt Christoph är det
nästan omöjligt att förutspå vilka platser
som är intressanta, även med en detaljerad
djupkarta. Ofta handlar det om tillsynes till-
fälliga ställen, utan något särskilt markant
kännetecken. Många gånger är det fråga
om ett vegetationsbälte, en sten, eller ett
minimalt grund, hål eller kant – som kanske
bara är 10–30 centimeter djupare än om-
givande vatten. Små avvikelser som du inte
ens hittar på ett detaljerat sjökort. Eller med
andra ord: Fiskarna kommer inte gratis!
Med hjälp av GPS och kartplotter har det
naturligtvis blivit betydligt enklare att hitta
tillbaka till de produktiva platserna och med

flera tusen markerade gäddfångster, kan de
nästan alltid finna en plats som ger fisk.
Ekolodet är också till stor hjälp, men det
används primärt för att loda djupet och för
att få en uppfattning om bottenstrukturen.
Det är ytterst ovanligt att se gäddor eller
bytesfisk på lodet, vilket naturligtvis har att
göra med det ringa vattendjupet. Som regel
visar ekolodet sin fulla potential först när
det är lite mer vatten under båten. 

– Även om vi har många positioner,
kräver fångsterna fortfarande hårt arbete.
Varje dag bjuder på nya utmaningar, under-
stryker Christoph. 

De goda platserna skiftar efter rådande
förhållanden och ändrar sig konstant. Loka-
lisering är a och o, och av samma orsak är
det viktigt att byta erfarenheter mellan olika
båtar. Christoph och hans kolleger har sju
båtar som utväxlar information med hjälp av
mobilen. Om någon båt hittar fisk, blir de
andra omedelbart underrättade. Det finns
dock vissa sportfiskare i området som de
inte utbyter erfarenheter med. I Tyskland är
det nämligen tradition att slå ihjäl alla fiskar.
Det är till och med förbjudet enligt lag  >>

Regler och väderinformation

Det finns många möjligheter till guidade
turer i området kring Rügen. En av de
största och mest professionella firmorna
är Team Bodden Angeln, som år 2000
startades av Mathias Fuhrmann. Alla
guiderna känner området i minsta detalj.
Även om de flesta är tysktalande finns
möjlighet att boka engelskspråkiga
guider. För längre turer kan mat och logi
arrangeras i Team Boddens stuga vid
Kinnbachehagen, som även fungerar som
privat hamn.

Team Bodden har sju båtar som blir
sjösatta på den ramp som ligger närmast
fiskeområdet. De opererar mestadels
väster om Rügen, men har även en båt vid
den tysk-polska gränsen. Mer information
hittar du på www.bodden-angeln.de eller
mejla till info@boden-angeln.de.

I området sydöst om Rügen finns även
guidefirman Angling Exklusiv som har tre
båtar. Mer information på hittar du på
www.angeln-exklusiv.de eller via e-post
fischen@angeln-exklusiv.de

Guidade 
turer

Shadjiggar tillhör de populäraste
betena vid Rügen. Inte bara för att de
lättare håller botten, utan också för
att gäddorna har svårt att motstå 
jiggens lockande rörelser.
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att återutsätta fisk. Det finns gott om fisk i
området, men det är inte svårt att föreställa
sig hur fisket skulle kunna ta skada om alla
dödade den fisk som fångas.

– Vi uppmanar till återutsättning, men
det går naturligtvis utmärkt att ta hem
någon enstaka mindre fisk för den som så
önskar, säger Christoph. 

färgade gummifiskar. På väg mot
platsen där storgäddan fångades ett par
dagar tidigare, berättar Mathias hur fisket
vid Rügen har utvecklat sig: 

– Tidigare fiskades det mestadels med
traditionella beten, men för cirka tio år
sedan började man fokusera mer på spinn-
fiske med vobbler. De senaste åren har även
stora shadjiggar slagit igenom på allvar.
Det är inte helt utan grund, säger han. 

Mathias berättar att det kan vara en hel
del ström och speciellt på djup över 4–5
meter är det svårt att hålla botten med en
vobbler. Med en kompakt jigg, i kombi-
nation med flätlina på 0,18–0,20 mm, är det
betydligt lättare att fiska effektivt. Han svor
själv vid vobblers innan han började fiska
vid Rügen, men har nu ändrat inställning.

Jigg är helt klart det bästa betet för vinter-
fisket – särskilt när det är stark ström. Det
optimala spöet för jiggfiske har en relativt
styv toppaktion, är 8 till 9 fot långt, med en
rekommenderad kastvikt på 40–60 gram.
Vid fiske över grundområden utan ström,
kan vobbler och jerkfiske var riktigt effektivt
– speciellt under vår och sommar. 

jiggskolan. Det är långt ifrån alltid som
jiggen ska fiskas längs botten. Det visar
Marco – en av Mathias vänner – med all
önskvärd tydlighet, när vi efter ett par

timmars resultatlöst fiske söker oss till
kanten av en gräsbank på cirka tre meters
djup. Som den ende på båten kastar Marco
långt in över växtligheten och söker fisken
högt upp i vattnet. Resultatet låter inte
vänta på sig – en vacker gädda på cirka fyra
kilo tar den svart-vita shaden. När han ett
par minuter senare fångar ytterligare en
gädda, börjar vi snegla över axeln på
honom för att se vad han håller på med.
Först är det jiggen som blir synad i
sömmarna och alla byter till mer neutrala
beten. Det är dock inte bara färgen som är
hemligheten – han fiskar också på rätt nivå
– varken för grunt eller för djupt. 

Först får alla massor av ålgräs på kroken.
De flesta, inklusive jag själv, fiskar därefter
lite för högt. Jiggen ska fiskas precis över
vegetationen. Innan Marco avslöjar tricket
landar han ytterligare fyra gäddor upp till
åtta kilo. Om du får för mycket vatten-
växter på kroken ska du fiska högre. Får du
ingen växtlighet alls på jiggen fiskar du för
ytligt. Fiskar du på rätt djup sitter det oftast
bara något enstaka strå på kroken. 

– Även om det inte fiskas över växtlig-
het, finns dagar när fisken står högt upp. >>

BÅTAR OCH RAMPER  
Båtramper finns på flera platser i
området, exempelvis i Schaprode,
Altefähr och Barhöft. Om du använ-
der båtmotor över 5 hk krävs doku-
menterade navigationskunskaper.
Båten skall även vara utrustad med
godkänd belysning (röd, grön och vit
lanterna). Det är förbjudet att fiska
med drivankare och vid fiske innanför
den streckade linjen på kartan skall
båten vara ankrad. Om båten ligger
för ankar ska detta markeras med en
rund radarreflektor.

BÅTAR KAN HYRAS HOS 
FÖLJANDE FÖRETAG:
Stralsunderhafen 
www.angelfuehrer-strelasund.de 
Antal båtar: 4
Stralsund
www.strelasund-angeln.de 
Antal båtar: 2
Rügen Charter
www.ruegen-charter.de 
Antal båtar: 3
Barhöft
www.sprenger-barhoeft.de 
Antal båtar: 5
Kleinbubitz (vid Kubitzer Bodden)
0049-383 052 48
Antal båtar: 4
Sellin
0049-383 038 910
Antal båtar: 1
Dranske
www.angelparadies-ruegen.de 
Antal båtar: 8
Altefähr
www.segelschule-ruegen.de 
Antal båtar: 6
Altefähr Hamn
0049-383 066 8038
Antal båtar: 15

Som på alla andra platser är det vik-
tigt att vara uppmärksam på vädret.
Generellt blåser det mer i området
öster om Rügen, exempelvis Greifs-
walder Bodden, där du inte bör ge dig
ut vid vindstyrkor över 5–6 meter per
sekund. I de västliga områdena kan
fiske bedrivas i vindstyrkor upp till
8–10 meter per sekund. Tänk på att
vindhastigheten i Tyskland ofta anges
i Beaufort-skalan. Gånga siffran med
två, så får du den ungefärliga hastig-
heten i meter per sekund.

Praktisk information
Fiskeplatserna omkring
Rügen omfattar flera hundra
kvadratkilometer. En del av
dessa ingår i nationalparker-
na Jasmund, Vorpommersche
Boddenlandschaft och Bio-
sphärenreservat Südost-
Rügen. Nationalparkerna
delas upp i zoner med olika
grader av skydd och att gå in
på detaljer angående detta är
alltför omfattande. För att
göra en lång historia kort,
så är det inte tillåtet att fiska
från motordriven båt i om-
råden markerade med rött
på kartan. Beroende på om du

fiskar från land, eller använ-
der båt utan motor, finns det
dock områden innanför det
rödmarkerade som kan fiskas.
Det är även möjligt att fiska
inom vissa delar av de freda-
de områdena, exempelvis i
inseglingsrännor. Det kräver
dock att du skaffar detal-
jerade sjökort för att kunna
bestämma din exakta posi-
tion. Eftersom det rör sig om
mycket stora områden, som
dagligen kontrolleras av polis
och kustbevakning, bör du ha
god marginal till gränserna
i de förbjudna områdena.

Även små överträdelser med-
för böter och såvida du inte
innehar goda navigations-
kunskaper rekommenderas
en guidad tur.

Detaljerad information om
reglerna i nationalparkerna
får du på Nationalparkamt
Vorp. Boddenlandschaft,
Im Forst 5, D-18375 Born,
telefon 0049 – 382 345 020.

Detaljerade karta över fred-
ningszoner skaffas via Lande-
samt für Fischerei, Dr. Lorentz-
Weg 1, D-18050 Rostock,
Tyskland. Kontaktperson:
Thomas Richter,
telefon 0049 – 381 405 180,
telefax 0049 – 381 405 1843,
e-post poststelle@lf.mvnet.de 

Fiskekort kan köpas av 
guiderna eller i sportfiske-
butiker i Gingst, Bergen eller
Altenkirchen. Korten kostar 
5 euro/dag, 10 euro/vecka och
15 euro/år. Legitimation ska
uppvisas.

Ytterligare information kan
fås via www.ruegen-abc.de,
www.ruegen-holidays.com
eller Tourist Office Rügen,
Mr Lussky, Am Markt 4,
18528 Bergen/Rügen,
telefon 0049-383 880 770,
telefax 0049-383 825 4440,
e-post tourismusverband@
ruegen.de

Under perioden 1 februari –
31 maj inträder en variabel
fredning på åtta veckor när
gäddornas rom har nått
ett visst mognadsstadium.
I praktiken går det till så att
biologerna gör testfisken,
varefter fredningen kan träda

i kraft med kort varsel. I
fredningsperioden är det inte
tillåtet att fiska efter gädda.
Under denna period är det
därför viktigt att du håller dig
informerad om den aktuella
fredningssituationen. Du
kollar detta lättast på
www.bodden-angeln.de.
De senaste åren har fred-
ningen infallit under perio-
den 20 mars – 14 maj.

Minimimåttet för gädda är
50 centimeter och du får
maximalt ta hem tre stycken.
Enligt gällande tysk lag är
det olagligt att återutsätta
fisken, men det rekommen-
deras av guiderna för att
bibehålla det goda fisket. I
Mecklenburg-Vorpommern
ser polis och övriga myndig-
heter inga problem med
återutsättning av fisk.

När får 
du fiska?

Den största
yrkesfångade
gäddan från
Rügen vägde
enligt uppgift
31 kilo.
Om vikten
stämmer är
svårt att säga,
men en sak är
helt säkert –
en fisk som
denna räddar
vilken dag
som helst! 

Gäddorna är stora, men när 
det blåser – så blåser det…

Det finns inte många platser i Europa där det regelbundet fångas 
så många gäddor över 120 cm – inte ens i Sverige! 

Christoph Feige är en av 
gäddpionjärerna vid Rügen.
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Ofta börjar jag med att fiska av mellan-
vattnet, omedelbart efter det att jiggen
träffat vattenytan, medan den gradvis
sjunker djupare. Får jag hugg medan jiggen
sjunker, gäller det att fiska något högre,
upplyser Mathias. 

Ofta tar fisken betet medan det sjunker
så det gäller att vara vaken och upp-
märksam hela tiden. Om du däremot får
hugg vid botten gäller det att fortsätta fiska
djupt. Även i mellanvattnet händer det att
du har bäst resultat på jigg, vilket visar att
jiggens effektivitet inte enbart kan skyllas på
att den fiskar djupt – den kan vara minst lika
lockande som en vobbler. Detta visar sig
tydligt när jag skiftar till en Zalt som fiskas
precis ovan för vattenväxterna. Inom loppet
av en halvtimme, innan det blir mörkt, får
Marco ytterligare två gäddor, medan jag
inte har ett enda hugg på vobblern. 

När det är sagt skall det dock under-
strykas att det fångas en del fina fiskar även
på vobbler. Svenske gäddexperten David
Lundkvist fångade sin gigantiska 17,5-kilos
Rügengädda från 2004 på en vobbler. Men
enligt Christoph har flera svenska vobbler-
fanatiker fått kapitulera och övergå till jigg,
helt enkelt för att den fångar mer fisk. 

fiskeåret vid rügen. Det finns två olika
gäddstammar i området. Dels stationär
fisk, som uppehåller sig i lagunerna hela
året. Dessa gäddor är mer bruna i färgen
och har större huvuden. Den andra
stammen lever som pelagiska sillätare ute
i Östersjön och vandrar endast in under
mars-april – samtidigt som sillen kommer
in för att leka. De här fiskarna har mindre
huvuden, större magar och klara grön-gula
färger. En av orsakerna till beståndets
stabilitet sägs vara de stora mängder söt-
vatten, som konstant tillförs från floden
Oder. Det betyder att svängningarna i salt-
halten är minimala i jämförelse med andra
områden i Östersjön. 

Enligt Mathias är gäddfisket i de inre
lagunerna klart bäst under vinterhalvåret.
Fisket börjar vanligen i november-
december och kan under milda år bedrivas
hela vintern. Normalt ligger det ofta is från
början av januari till mitten av februari.
Det bästa fisket upplevs på våren när både
stationära och pelagiska sillätare samlas för
att jaga i de grunda bräckvattenlagunerna.
Under våren fångas det 10-kilosfiskar
nästan dagligen. 

På sommaren befinner sig merparten av

de pelagiska gäddorna ute i Östersjön, där
det i motsats till Rügenområdet, även är
tillåtet att trolla. 

– Att det finns en stor gäddpotential ute
i Östersjön upptäckte vi när det fångades
gäddor både under torskfiske och under
trolling efter havsöring. Faktiskt är gott och
väl var tredje pelagisk gädda över en meter
lång, säger Mathias. 

Det säger sig själv att trolling kan vara
oerhört effektivt – inte bara för att du har
fler spön, men också för att du söker av
stora vattenområden. De senaste åren har
trolling varit fantastiskt produktivt och
under flera turer har det landats 10–12
gäddor över metern. Det bästa fisket har
bedrivits 20–30 kilometer från land över
4–10 meters vattendjup. 

– När vattnet är klart går gäddorna
endast 2–3 meter under ytan och fångas bäst
på naturligt bete – exempelvis sill. I motsats
till laxfisket, där det mest används roterande
beten, så har vi haft störst framgång med
tackel där betet vickar fram genom vattnet,
precis som en vobbler. Men det är en helt
annan historia, avslutar Mathias med en
glimt i ögat, som bekräftar att han inte har
fångat sin sista storgädda...  •

Shadjiggar i längder från 15 till 23 centimeter
passar till det mesta av fisket och beten från Relax
är bland de mer populära vid Rügen. De flesta
färger fungerar bra, men vissa dagar fiskar
speciella kombinationer bättre. I utgångsläget är
det bäst att använda neutrala färger i klart vatten
och mer skrikiga varianter i grumligt vatten eller
vid sämre ljusförhållanden.

Bäst krokning erhålls med kemvässade jigg-
krokar. Använder du jiggkroppar över 15 centimeter
uppnås en bättre krokningseffekt med ett stycke
stålvajer och en trekrok, som fästs i sidan på betet.
Vajern avslutas med en ögla (använd vajerlås)
som träs över jigghuvudets öga. När beteslåset
monteras kan inte vajern lossna. Christoph och
Mathias rekommenderar 50-80 centimeter stål-
vajer framför jiggen, eftersom de stora gäddorna
ofta rullar när de kommer in till båten.

Vill du få dina jiggkroppar extra mjuka och
rörliga kan de läggas i kokande vatten under ett
ögonblick. Se bara till att ha god ventilation.

Kropp Krokstorlek Huvud Huvud
(SVAG STRÖM) (STARK STRÖM)

12 cm 3/0–4/0 5–8 gram 8–10 gram
15 cm 4/0–6/0 8–14 gram 14–18 gram
19 cm 6/0–8/0 12–16 gram 18–25 gram
23 cm 7/0–9/0 16–20 gram 25–40 gram

Jiggtips

Jigg- och krokstorlek

Marco med en av gäddorna från 
den övertygande lektionen i konsten 
att fiska med jigg i mellanvatten.

Mathias Fuhrmann 
från Team Bodden 
Angeln på väg mot
nya utmaningar.

Enorma gäddmadammer och livfulla 
rövarhistorier i Team Boddens klubbhus.

Som synes handlar det om allt
annat än pinnagäddor…
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