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SPECIMENFISKERI:

Selv om mange betragter
karpefiskeri som en sommer-

forteelse, kan det sagtens lade
sig gøre i vinterhalvåret – hvis

man har lidt tålmodighed og
vælger den rette taktik.

Når skovene falmer og
temperaturen daler,

skal der fiskes radikalt
anderledes end i de

varme måneder for at
få succes ved

medevandene.
Tekst og foto: Jens Bursell

KARPE- og medefiskeriet kan
være helt fortræffeligt et godt
stykke hen i den kolde tid. For su-
deren, som er den mest varme-
krævende fredfisk, er det normalt
slut allerede i oktober. Men både
karpe, brasen, skalle, rimter og
karusser lader sig uden proble-
mer fange i de kolde måneder. 

DEN VIGTIGSTE FORSKEL på koldt-
og varmtvandsfiskeri er, at der
skal fodres mindre, når det er
koldt. Desuden vil ekstra fokus på
duftspredning og lokalisering
være en afgørende faktor i mange
situationer. Når vandtemperatu-
ren falder, nedsættes fredfiskens
stofskifte, så de æder mindre. For
ikke at mætte fisken, inden den
når frem til krogagnen, skal der
således fodres yderst sparsomt –
hvis overhovedet. I mange vande
fanges der flest vinterfisk med
»single hookbait tactics« – dvs et
takel med en enkelt krogagn –
helt uden fodring. Da fiskenes ap-
petit er nedsat, er det ofte mindre
agn i kraftige kontrastfarver, der
fanger godt. Som et ekstremt ek-
sempel på dette kan nævnes, at en

KØLIGE MEDETRICKS

agn, der har fanget masser af en-
gelske vinterfisk, er bitte små
flourscerende imiterede majskorn
– læs mere på 
www.enterprisetackle.co.uk.

GOD DUFTSPREDNING er også
vigtig, og her er især krogagn
med høj vandopløslelighed
særlig oplagte. Det kan fx være
mælkeproteinbaserede boilies
som er lavet på fx Prologics DD-
Midimix, DT Bait Coldwater
Mix with green beast samt
Strawberry Birdfood fra Kevin
Nash. Eftersom effektiv duft-
spredning kan øge chancerne, er
brugen af forskellige former for
boost et godt fif. Et andet godt tip
til vinterfiskeriet er at coate ag-
nen med en powderdip, hvilket
giver en porøs og ekstra hurtigt
lækkende skal på boilien. Frem-
gangsmåden er som følger. 1)
Læg dine boilies i en spand. 2)
Spray vand over agnene med en

vandforstøver. Tilsæt lidt pow-
derdip og ryst boilienerne rundt
til al tørstoffet er opsuget på
overfladen. Gentag proceduren et
par gange, indtil boilien er om-
sluttet af en skal, som minder om
en lind dej, der ikke klæber. 

Appropos coatede boilies og
vinteragn har Pure Fishing netop
lanceret en ny og spændende fær-
digagn, der er oplagt til vinterfi-
skeriet. Agnen kaldes Buzz Bait
og konceptet bygger på et prin-
cip, der som »færdigagn« er stort
set ukendt på det skandinaviske
marked. Agnene ligner boilies,
men har en hård inderkerne om-
givet af en blødere og ekstra hur-
tigt lækkende yderskal. Agnen er
ikke varmebehandlet, hvilket
gør, at mange af de ingredienser,
hvis næringsværdi kan tage
skade ved opvarmning – er in-
takte. Konceptet, princippet og
effekten af agnen er i praksis det
samme som selv at lave en coat-
ning med powderdips – eller slet
og ret rulle en gang pasta om-
kring boilien, som det har været
praktiseret ved danske vande i
over 15 år.

FODRING

Skal der fodres i vintermånederne
er det klogt at holde sig til fx strin-
gers, methodfeders, PVA-
stickbait taktikker eller lignende,
hvor duftspredningen lige om-
kring agnen maksimeres uden ri-
siko for at mætte fiskene. Læs
mere om dette i Fisk & Fri nr. 4-
2006.

FODRING

Når vandet er koldt, er fiskene
sløve, og ofte er der tale om

meget forsigtige hug, Bidmel-
derne bør derfor indstilles

relativt følsomt.


