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HØJ DØDELIGHED ved catch & re-
lease er tæt forbundet med antallet
af dybe krogninger – samt hvor-
dan de håndteres. Problemet med
samtlige af de traditionelle
åspinne teknikker med blink,
spinner og wobler er, at man har et
seriøst problem i de tilfælde, hvor
fisken kroges dybt:
Forskningen viser, at man med

Når krogen sidder så dybt som
her, er fisken ofte dødsdømt,

hvis ikke spinneren fiskes med
gennemløb eller helikopter-rig.

� PÅ MED KANYLEN:

Skånsom catch & release, har øget fokus og
opbakning fra de danske å-sammenslutninger samt
foreninger. Her får du opskriften på, hvordan du kan
ombygge din favorit spinner til en gennemløber, som
lever op til DTU-Aquas anbefalinger om nye metoder,
der giver mindre krogsår og mulighed for 100%
afkrogning under vand.
Af Jens Bursell

Skånsom catch & relase vil kunne gå hen og få mere betydning i fremtiden
som de politiske vinde blæser for tiden.
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dybt krogede fiskmed traditionelle
teknikker til spinnefiskeri i åen,
opnår en signifikant højere overle-
velsesrate ved at afklippe
krog/agn, hvis fisken er kroget
dybt – eksempelvis i gællerne.
Problemet er så i praksis, at de fle-
ste vil gøre forsøget på at redde de-
res yndlingswobler eller spinner.
Og – fordi krogen sidder fast i ag-
nen med en springring, som ikke
bare lige kan klippes af – så ender
lystfiskeren oftest med at tilføje fi-

gorger skal køres på så lille en li-
nestump, stiller det dog krav til, at
man kan se, hvad man laver – og
det vil sige, at det bedst kan lade
sig gøre i klart vand – eller med fi-
skens mund helt oppe i overfla-
den.
I relation til at optimere

afkrogningen til
100% håndtering
under vand,

Der er intet som en solrig
sensommereftermiddag ved
Skjern Å med spinnestangen i
hånden. Med den rette teknik kan
selv dybtkrogede laks nu
genudsættes uden problemer.

der i et lille stykke line, som det er
tilfældet på småkrogstakler som fx
helikopter-rigs til spinnere og rele-
ase/reloose-takler til blink eller
wobler – samt gennemløbsblink.
Der er dog en lang række dybe

krogningsscenarier, hvor man så
let som ingenting vil kunne fjerne
krogen let og hurtigt 100 % under
vand, hvis blot metoden muliggør
brug af en disgorger. Og i disse til-
fælde vil det selvsagt være dumt
at klippe krogen af.

BRUG AF DISGORGER kræver, at
krogen er monteret på et stykke
line, som er langt nok til at disgor-
geren kan komme på. Linestum-
pen skal være minimum være 3,5-
4 centimeter lang, for at det kan
lade sig gøre i praksis. Når en dis-

Monteret som gennemløber,
kan du fiske både kondom og

normale spinnere, så fisken kan
afkroges 100% under vand med
en disgorger. Til venstre ses FC

Kondom med gennemløb, vinkel-
rig og str. 12 trekrog (Owner ST
36 BC X) – samt th en Mepps 4

med lige gennemløb og str. 8
trekrog. Bemærk flådstoppet –

ved at skubbe det frem eller
tilbage kan afstanden mellem

krog og spinner justeres.
Jo mindre krogen er desto
længere skal den væk fra

spinnerkroppen for at være
korrekt eksponeret. Forskyd ikke
krogen unødigt langt bagud, da

det kan resultere i en dybere
krogning.SPINNER I ÅEN

sken potentielt dødelige skader i
forsøget på at redde agnen.
Årsagen er, at »operationen«

bliver for voldsom – dels på grund
af krogsår og potentielle blødnin-
ger og dels fordi seancen kun kan
foretages over vandet samt tager
for lang tid, hvor fisken ikke kan få
ilt. For at undgå dette, er det såle-
des vigtigt, at krogen let kan klip-
pes af agnen – og det kan i praksis
kun lade sig gøre, hvis krogen sid-

er en glidende montage af agnen
derfor bedre, da man herved får et
meget længere linestykke, som
man kan sætte disgorgeren på. På
dennemåde kanmanmontere dis-
gorgeren på linen helt uden for fi-
skens mund: Med fiskens hoved
100% under vand, kan man nu
skubbe disgorgeren ned langs li-
nen og ind til krogen, som skub-
bes baglæns ud af kødet, alt imens
linen holdes stram. Når krogen

�

på en anden måde – en dyb krog-
ning, der før var problematisk og
potentielt dødelig, forvandles nu
til en situation, hvor fisken kan af-
kroges lige så hurtigt og skåns-
omt, som hvis den sad i saksen el-
ler kæben. Dette er et gigantisk
fremskridt i en catch & release
sammenhæng.
Wobleren fiskes let glidende på

et release- eller reloose-takel med
blot en enkelt lille trekrog – og det
samme med blinket. Alternativt
kanman fiske et lille gennemløbs-

føres ud af
munden, holdes
linen stram, så
krogspidserne af-
skærmes i rillerne på
enden af disgorgeren, hvorved de
ikke får fat igen på vej ud. Selv en
krog, der sidder helt nede i halsen,
kan derfor komme ud med denne
metode – uden at man risikerer, at
krogspidserne flår eksempelvis
svælget op på vejen ud. Eller sagt
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blinkmed enmindre krog og opnå
samme mulighed for brug af dis-
gorger – dog med det minus, at
krogsåret bliver større end med
release/reloose-takler, som er
100% brækstangsfri og muliggør
brugen af markant mindre kroge,
som giver mindre krogsår og er
lidt lettere at få fri.

MEN HVAD MED SPINNEREN?Heli-
kopter-rigget er helt klart en bedre
løsning end den traditionelle spin-
ner, da den både giver mindre
krogsår pga mindre kroge og eli-
mineret brækstangseffekt, men
også byder på muligheden for af-
klipning af krog – samt brug af di-
sgorger under optimale forhold.
Men – set i forhold til afkrogning
100% under vand er en gennem-
løbsspinner, som ovenfor skitse-
ret, mere idéel. Det var bl.a. med
dette i baghovedet at jeg i 2008
lancerede begrebet »glidende-«
eller gennemløbsspinner i artiklen
»Fang mere på spinner« i Fisk &
Fri 8/2009, som du kan finde på
www.fiskogfri.dk eller
http://bursell.dk/artikler/
freshwater/spinner-
helicopter.pdf.
Udfordringen med den version,

som blev vist i denne artikel var,
at den havde et par ulemper. På
grund af, at den gennemgående
line er fleksibel, så er spinnerbla-
dets rotation ikke 100% optimal
ved langsom indspinning – og
metoden er også lidt mere besvær-
lig på grund af nogle lavpraktiske
aspekter omkring påsætning af
spinnerdele ved krogskift samt
foring af spinnerdele for at undgå
nedslidning af linen.
Allerede dengang arbejdede

jeg derfor med løsninger, hvor en
kanyle blev brugt som gennem-

løbsrør, men jeg fik aldrig knæk-
ket nødden med hensyn til en ind-
lysende problemstilling – nemlig,
at en kanyle har skarpe kanter, der
– hvis, der opstår vinkel på linen
og brækstangs-effekt – kan være
til fare for den gennemgående
line.
Jeg gjorde flere forsøg på at

bide, file og skære kanylen over,
men selvom yderkanterne kunne
slibes ned, var der altid en fare for
en skarp kant på indersiden af det
sted, hvor røret var afkortet, som i

praksis var umulig at slibe væk.Og
så blev den idé arkiveret lodret…
Først over fem år – og mange

søvnløse nætter – senere, kom jeg
pludselig på en løsning, der set i
min optik takler problemet per-
fekt – og den får du her:

GENNEMLØBSSPINNER med ka-
nyle som rør, kan laves så let som
ingenting med følgende frem-
gangsmåde: Alt hvad du skal
bruge er en kanyle med udvendig
diameter på 0,8-0,85 mm, som
kan købes på ethvert apotek for få
kroner, et flådstop samt et par
stykker plasticrør og silicone
tube, som de fleste fluefiskere har
liggende i skuffen i forvejen.
Tricket for at muliggøre brugen

af en rustfri kanyle, som det per-
fekte rør til gennemløbsspinneren
– er for det første at undgå skarpe
kanter – og for det andet at sikre,
at der ikke kan opstå en vinkel på
linen over metalkanterne i enden
af kanylen. Med disse to ting i or-
den, er der fri bane for, at du med
minimale udgifter vil kunne mo-
dificere dine åspinnere til fiske-
redskaber, der er mindst lige så

Når der er fuld flex på klingen,
glemmes de mange timer uden
hug lynhurtigt.

3) Fil den afbidte kanyle ned med
metalsmergellærred, så der ikke
er skarpe kanter.

6)Monter spinnerdelene på
kanylen, og lim et kort stykke stiv
plasttube for enden, så den rager
3-4 mm ud over kanylens ende.

2) Bid kanylen over ved den
stiplede linje.

1)Hiv plastickraven af kanylen. 4) Bid den gennemgående wire
på originalspinneren over.

5)Monter et stykke blød silicone
tube på bagenden af kanylen, så
den kan sidde fast i spinner-
kroppens tophul.

�

GENNEMLØBSSPINNER
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utilgængelig inderside med poten-
tiel skarp kant, som ikke kan ned-
slibes efterfølgende. Kombineres
dette med at afskærme enderne af

nemlig ske over en uskarp og ufar-
lig kant af plast. Enden af kanylen,
der er omsluttet af blød silicone,
ligger inden i spinnerkroppen,

hvor en farlig vinkel mellem
line og enden af kanylen
heller ikke kan opstå.
Tilsvarende er li-
nen beskyt-

Eller sagt på en anden måde –
med denne fremgangsmetode kan
du nu fiske din favoritspinner som
gennemløber, med alle de fordele
det medfører for åens bestande af
laksefisk.

MERE SKÅNSOM CATCH & RE-
LEASE kan gå hen og få langt
større betydning end det har lige
nu, for sådan som de politiske
vinde blæser lige for øjeblikket er
færre fisk til flere fiskere des-
værre et fuldstændig realistisk
fremtidsscenarie.
At modificere sine agn, så de

skader fiskene mindre – samt gør
det lettere at afkroge fiskene med
en høj overlevelsesrate, er derfor
en ekstra indsats, der er værd at
gøre – både for fiskenes og for din
egen skyld. Jo flere fisk der over-
lever en genudsætning – desto
flere fisk vil kunne reproducere
sig og være med til at sikre de
fremtidige årgange af laks og hav-
ørred.

kanylen med et stift rørmateriale,
som rager mindst 3-4 mm udover
enden på kanylen, er man helt sik-
ker på ikke at kunne få skåret linen
over. Med denne montage vil en
eventuel opstået brækstangseffekt,
som jo også kan forekomme på
gennemløbere, ingen skadelig ef-
fekt have på linen. Skulle der
komme et knæk på linen i
toppen af gennem-
løbsspinnerens
rør, vil det

tet mod brækstang i enden af spin-
neren på grund af det spidse
flådstop, som stikker op i bunden
af spinnerkroppens hul.

Åspinneteknikker, der muliggør
brugen af mindre trekroge ≤
str. 12, skåner fisken mere, da de
giver 4-5 gange mindre krogsår
end de traditionelle teknikker.
Her en fin havørred, der faldt for
den klassiske Mepps str. 3.

Sådan laver du vinkel-rigget på
en kondomspinner: Tråd gennem-

løberen, hvorefter linen stikkes
gennem øjet på en nål, som

stikkes ind der, hvor linen skal
komme skævt ud af gummiet.

Træk linen igennem, hvorefter du
monterer et flådstop og krogen i

en lille rapalaløkke.

Med en disgorger som denne
kan man let og ubesværet sætte

afkrogeren på linen og få krogen
fra gennemløbsspinneren ud,

mens fisken er fuldstændig
nedsænket i vand. Dette kan slet

ikke lade sig gøre på en dybt
kroget fisk med de traditionelle

spinneteknikker.

skånsomme som de traditionelle
fluefisketeknikker.
Bagenden af kanylen er ikke

skarp og i princippet også umulig
at ændre på. Omvendt forholder
det sig med spidsen. Netop fordi
den er skråt afskåret i enden, hvor
æggen er placeret, kan man – hvis
røret afbides med en bidetang lige
bag æggen og files ned – undgå
problemstillingen. Foretages af-
kortningen af kanylen lige præcis
her, er der nemlig slet ikke nogen


