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■ LAKS OG HAVØRRED:

MED FLUESTANGEN 
I DET VESTJYSKE
Skjern- og Varde Å byder på noget af landets bedste fiskeri efter laks og havørred. 
Jimmi Lauridsen, der er opvokset i området, har igennem snart 16 år haft begge åer som 
sine hjemvande. Her får du hans bedste tips til, hvordan du får flere fedtfinner i nettet. 
Tekst: Jens Bursell
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JIMMI LAURIDSEN er opvokset
med laksefiskeri, idet både hans
far, farfar og oldefar har dyrket fi-
skeriet intensivt – både med spin
og flue. – Men det var først da jeg
kom i ungdomsskole og byggede
min egen fluestang – og senere fik
arbejde hos Korsholm, at det for
alvor tog fart med rendyrket flue-
fiskeri, fortæller Jimmi. 

De første mange år var det især
havørred jeg fangede, men for
godt syv år siden fik jeg min første
danske fluefangede laks. På trods
af, at der har været langt mellem
snapsene, så er de utallige timer
ved åen givet godt ud. Nu er det
ren kvalitetsfisketid, fordi man ef-
terhånden kender standpladserne
så godt. Men – på trods af, at fi-
skeriet i både Skjern og Varde Å
er i stor fremgang – og noget af
landets bedste, så hænger fiskene
stadig ikke på træerne. Vil man
gøre sig håb om nogle gode fisk,
gælder det derfor om at sætte sig
grundigt ind i fiskeriet, inden man
begiver sig ud, pointerer Jimmi.

FISKERIET er i høj grad afhængig
af vejr og vind, som styrer opgan-
gen i åerne. – Ofte er det kun få
dage, at der er fisk – afløst af en
pause i fiskeriet, fortsætter Jimmi.
– Og så er det bare med at være
der. 

Varde Å er tidevandsreguleret
og her er en vesten – og sydve-
stenvind kombineret med høj-

Jimmi’s rørfluer er afbalanceret
med coneheads, som også

beskytter hacklet. 

BEISS ZONKER

Jimmy Lauridsen binder sin Beiss
Zonker med conehead som krop
samt en vinge af kaninstrips, der
taperes. 

Butt: Fluoro Fire Orange UTC
210.

Bagerste hackle: Ginger høne-
hackle.

Midter- og fronthackle: BLG
Whiting hønehackle farvet gul.

Vinge: Fluoro orange gul zon-
ker strips, der taperes med saksen.

Flash: 2 stråler guld fire fly
flash.

Sider: Junglecock.

Beiss Zonker er en af Jimmy 
Lauridsens absolutte favoritter i

Skjern Å – især til forårsfiskeriet.
Den lidt dæmpde nuance passer

fint til det klare vand, hvor en
skrigorange næsten vil være for
voldsom. At binde zonkers som

rørfluer er ikke normalt – det er
jeg inspireret til af min kammerat

Michael Lindstrøm.
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Laksebestanden i Skjern Å er på vej frem og 
populationerne i de vestjyske åer spås en markant 
fremgang i de kommende år.

BEISS ZONKER

➛

Jimmi Lauridsen med en flot farvet havørred fra Varde Å.
Fisken blev returneret, så den kunne fortsætte gydevandringen.



Sort Conehead Zonker til Skjern
Å – en fin helårsflue i variable

størrelser.

44 · Fisk&Fri

vande den bedste forudsætning
for et godt fiskeri. Årsagen er, at
havvandet presses op i åen, og
med den højere vandstand, stiger
flere fisk op i åen. Flere fisk bety-
der kamp om standpladserne, og
fordi øget aggressivitet betyder
flere hug, bliver fiskeriet bedre.
En fisk der har fundet sig en
standplads, bliver kort tid efter
næsten umulig at overliste. I
Skjern Å afhænger opgangen des-
uden af, hvor varm fjorden er. Jo
varmere den er, desto hurtigere
stryger de igennem og op i åen.
Åen er desuden reguleret af slus-
erne ved Hvide Sande – og slus-
ens åbningsfrekvens, har naturlig-
vis også betydning for opgangen.

Det er først i de sidste 3-4 år, at
der er begyndt at komme så
mange fisk, at de for alvor er værd
at fiske efter. Den sæson jeg star-

De to åer er vidt forskellige, for-
klarer Jimmi. 

– Varde Å er en relativ brun,
uklar, dyb og langsomt flydende
å, mens Skjern Å er større, hurti-
gere, mere klar – og på mange må-
der lettere at fiske med flue. 

Både Skjern og Varde å er klas-
siske dagåer, hvor den bedste fiske-
periode ofte ligger i perioden
11.00-17.00 sæsonen igennem –

VESTJYSKE ÅER

tede i Korsholm for 14 år siden
blev der fanget 32 laks i Skjern Å
– og dengang var sæsonen to
måneder længere. Til sammenlig-
ning er der i 2006 registreret 310
laks hvoraf 143 blev genudsat. Så
der er ingen tvivl om, at laksen er i
fremgang. De største fisk fanges i
foråret, men det er svært. Som be-
gynder kan det derfor anbefales at
lægge sine kræfter i juli-august,
hvor der er flere fisk i åen.

DE BEDSTE STRÆK ved Skjern –
og Varde Å er tilgængelige, hvis
man melder sig ind i de lokale for-
eninger – eller køber dagkort. –

»Der er dælme gode 
chancer for laks 

efterhånden«

og det er jo ganske komfortabelt.
Mange har prøvet natfiskeriet uden
de store resultater. Da Varde Å er
mere langsom, bliver den let for
varm under højsommeren, så her
kan det være en fordel at fokusere
fiskeriet tidligt og sent. I Skjern Å
kan man fint fiske midt på dagen –
selv i 30 graders varme.

– SKJERN Å er på den nedre del re-
lativ lavvandet, og der er masser
af grøde. En af de gode ting ved
Skjern Å systemet er et væld af
tilløbs åer, som betyder en stabil
vandføring. Jeg fisker især på
Borris Lystfiskerforenings stræk.
Der er 10-12 kilometer med hur-
tigt vand og masser af sving, der
gør den perfekt til fluefiskeri. På
grund af den gode strøm, så fisker
fluen af sig selv. I modsætning til
fx Varde Å behøver man ikke at
stå og arbejde med fluen, for at
give den tilstrækkeligt med liv –
det er blot at kaste tværstrøms, ud
i vandet med fjerene – og så lade
fluen svinge nedefter – resten kla-
rer den ofte selv.

FISKERETTEN i Skjern Å tilhører
flere foreninger: Nedstrøms fra er
åens fiskeri inddelt i Skjernådalen
LF, Borris LF, Sønder Felding LF,
Herning LF og Lystfiskerforenin-
gen af 1926. De første store for-
årslaks i april-maj går ofte helt til
tops i vandsystemerne, hvor der
fanges godt med fisk ved Sønder
Felding samt helt op til Skarrild
og Arnborg. Senere hen i juni –
august er der ofte bedre fiskeri
længere nede ad åen – som fx
Borris. Det nederste stræk kan
også være godt, men i år er der
ikke fanget meget nedstrøms Al-
bæk Bro. Måske har oversvøm-
melserne siden oktober – kombi-

➛

Varde Å er relativ dyb og 
langsomt flydende i forhold til
Skjern Å.

Orange conehead zonker
som jeg binder i variable

størrelser, dog typisk ganske
små, hvor vingen er maksimalt

4-5cm, En god flue til laks og
havørred sommer og efterår.

➛
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Copperfield Zonker fungerer godt
hele året i Skjern Å. Især god til 
havørrederne.

neret med sandflugt – ændret
standpladserne og skabt nogle
nye. Sent på året til der bliver luk-
ket midt i september kan fiskene
fanges i hele systemet.

cirka 20 centimeter ned i vandet.
Undgå flydeliner, når der er helt
vindstille, da de kan trække et
skræmmende spor i overfladen.
Undgå desuden for mange blind-
kast, da det også er skræmmende:
Linen skal op og på tværs i ét kast.
Generelt fisker jeg fluen meget
hurtigt, og kaster den et godt
stykke nedstrøms, hvorefter jeg

skeri er Owner Stinger Tube Tre-
ble. Om foråret bruger jeg ofte lidt
mere kradse farver i gul-orange,
men det er især er de brunlige og
sorte nuancer, der har succes, når
vandet bliver varmere midt på
sommeren.

– VARDE Å er på de stræk, jeg fi-
sker, dyb langs brinkerne. Her er
det tit nødvendigt med tungere
synkeliner for at nå ordentligt
ned. Fluen skal helt ned og hoppe
over bunden – lige foran snuden
på fisken. Hvor jeg fisker på Varde
Sportsfiskerforenings stræk op til
Karlsgårde Sø er åen i gennemsnit
cirka 1,5-2 meter. På grund af den
gode dybde, skal fluen derfor hur-
tigt ned ovre på den anden side.
Mit favoritstræk er fra Karlsgår-
deværket og ned til Hvide banke,
som er et stræk på cirka en kilo-
meter, hvor jeg kender vandet
utrolig godt. Selv om fiskeriet i fx
sving kan være godt, så er min er-

FISKETEKNIKKEN varierer med
sæsonen. – I Skjern Å er det tit en
fordel at starte med synkelinefi-
skeri i april-maj, beretter Jimmi. –
Det skyldes især den lave vand-
temperatur, som gør, at der skal
meget til, før fiskene gider stige til
fluen. Når vandet er koldt, skal
fluen eksponeres lige foran fisken,
som står ved bunden. Længere
hen på sommeren, hvor vandet er
varmere, stiger fisken mere villigt
og aggressivt til fluen, så man kan
gå over til flydende eller interme-
diate liner og præsentere fluen
højere i vandet. Fordelen ved at fi-
ske højere er, at fisken lettere ser
fluen, fordi dens synsfelt er større
højere oppe i vandsøjlen. Og så
giver det desuden et sjovere og
mere visuelt fiskeri, fordi man kan
se fisken som en kølvandsbølge
gå efter fluen. Med denne metode
fiskes fluen fra overfladen og

trækker den hjem så hurtigt, at
fluen buler på overfladen. Så ser
man lettere, hvis der er en reak-
tion på fluen.

– FLUERNE varierer. Generelt er

det en fordel med lidt større fluer
på 5-10 cm tidligt på sæsonen og
mindre fluer 1,5-5 cm senere på
sæsonen. Sommerfluerne er noget
mere sparsomt dresset. Normalt
foretrækker jeg dog rørfluer med
en str. 12-14 trekrog det meste af
sæsonen. Når det er meget lyst i
vejret, bruger jeg ofte mindre
fluer. Min favoritkrog til dette fi-

faring, at især stejle skrænter og
strømkanter fisker godt. Det kan
fx være nogle træer ude i åen, som
presser strømmen sammen til en
god kant, hvor fisken kan stå i læ.

Zonkere på dobbelt krog – gode
sommerfluer i variable størrelser

alt efter vandstand.

Der er blevet fanget mange flotte
laks i år. Her ses Fredrik Kjær
Iversen med en 9 kilos laks 
fordelt på 95 flotte centimeter. 
Fisken blev fanget den 24. april.

LET GREJ

Jeg foretrækker lidt lettere grej end
de fleste, fortæller Jimmy. Min
stang er en 11 fods # 6 enhånds-
stang, der dog er så kraftig, at den
kan bruges som »halvanden
håndsstang«. Med det lette grej får
jeg en meget bedre føling med flu-
ens bevægelser. Især i Varde Å er
en lang stang også et problem, da
der er mange træer langs kanterne.
Med en kort stang er det betydeligt
lettere at kaste. Som hjul bruger
jeg et let # 8-9 hjul med et 150 me-
ter 30 lbs bagline, hvis den store
skulle hugge.

»En vandstigning betyder
altid flere laks i åen, og

storm betyder færre garn i
fjorden«

LET GREJ

FEDTFINNE STATISTIK

I år 2007 er der i Varde Å indtil 10.
maj fanget og hjemtaget 12 laks,
fortæller Finn Sivebæk. I Skjern Å
er der indtil 5. maj fanget 53 laks.
Lakse og havørred statistikken for
Skjern Å 2006 – 2007 kan man
finde på 
http://skjernaasam.dk/php/Index.p
hp?contentid=21

Stangfangede laks i 2006
Hjemtaget Genudsat
Storå 0 300
Skjern Å 176 134
Varde Å 104 150
Sneum Å 75 30
Kongeå 50 30
Gudenå 250 0
Ribe Å 0 150

FEDTFINNE STATISTIK

Sæsonens største laks fra Skjern Å
– indtil videre. En fantastisk flot
laks på 13 kilo til Brian
Christensen fra Viborg. 

➛
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VESTJYSKE ÅER



I Varde Å har Jimmy haft
gode resultater med

Orange Zonker, der især er god
tidligt og sent på sæsonen.

Sort Cone Zonker er en god 
efterårsflue i Varde Å.
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– SOM LINE bruger jeg udeluk-
kende synkeline/skydehoved i
Varde Å – hele sæsonen igennem,
afslører Jimmi. – Eftersom vand-
standen i Varde Å er mere variabel
end Skjern, kan man dog ved lav
vandføring få brug for at variere
synkehastigheden til knapt så hur-
tigt synkende liner. Der skal være
mulighed for hurtigt at kunne ju-
stere, hvis fluen skraber for meget

– FLUEVALGET er stort set det
samme som i Skjern Å, men når
fiskene senere på sæsonen er far-
vede og bliver mere aggressive,
bruger jeg ofte de skrigende far-
ver igen, som lettere provokerer
fisken til hug. Især i Varde Å har
jeg haft godt held med små sorte
zonkers. Jo længere hen på sæso-
nen desto mindre fluer, men igen –
skal man hidse standfisken op i ef-
fteråret, er det igen værd at bruge
en lidt større flue. Især på den tid
er der mange havørred i åen, og
her er de små fluer en fordel – men
måske er det derfor jeg fanger

flere havørred en laks, griner
Jimmi.

Fordi strømmen er relativ lang-
som, er det en god idé at arbejde
lidt med stangtoppen for at tilføre
fluen mere liv. Af samme årsag
kan bløde materialer være en for-
del, fordi det lettere skaber en pul-
serende bevægelse i selve fluen.
Et godt eksempel er kanin, zon-
ker- og egernstrips, der har så høj
en bærevne, at man næsten kan få

»Over de næste par år kan
vi forvente en stigning i

laksefangsterne« 
Finn Sivebæk

i bunden. Derfor foretrækker jeg
et linesystem som Rio Versitip,
hvor jeg hurtigt kan skifte spid-
serne ud. Et skydehoved med 4,5
meter synkespidser i forskellige
densiteter, giver mig lynhurtigt
muligheden for at justere fiske-
dybden. Den flyder i bagenden,
hvilket gør det lettere at mende,
når det er nødvendigt. Det kan
man ikke med en normal synke-
line. Jeg foretrækker en relativ
kraftig skydeline, da den ikke så
let kiler sig ind i siv. Og da åen
ikke er så bred, betyder kaste-
længden ikke det store.

Mine forfang er 1-1,5 meter
lange med 0,345 mm flurocarbon
spids. Airflo laver en der hedder
Sightfree, som er både god og su-
per billig. Jeg bruger ikke så tunge
fluer, så det skal gerne være linen,
der får fluen ned – ikke omvendt. 

Normalt kaster jeg lidt ned-
strøms, hvorefter jeg mender den
opstrøms, så den nærmest ligger
vinkelret på den anden bred. Her-
efter lader jeg den drive 3-4 meter,
mens den synker, inden jeg stram-
mer op. Når fluen er midt ude i åen
mender jeg nedstrøms, så den
svinger hurtigere ind mod egen
bred. Og – når så fluen er helt
inde, mender jeg ofte udefter en
ekstra gang, så fluen svinger ud og
fisker på den samme plads i 10-15
sekunder. Det er især effektivt,
hvis man ved, at der står en fisk på
pladsen. 

fluen til at hænge stille i vandet,
uden at den mister bevægelse eller
falder til bunden. 

LAKS ELLER HAVØRRED? – Grund-
læggende er fluer, udstyr og grej
det samme, hvad enten man satser
på den ene eller den anden art.
Den helt store forskel ligger især
på hvilke standpladser man foku-
serer sit fiskeri – og hvordan, for-
klarer Jimmi. – Vil man fiske mål-
rettet efter havørred, skal man
især fiske der, hvor fisken kan stå i
skjul under fx dybe brinker, væl-
tede eller udhængende træer og
lignende. Ofte er det en god ide, at
lade fluen hænge inde ved kanten
på strakt line – fx 20 sekunders tid
helt inde ved skjulet, inden man
tager den hjem. Det er et virkelig
spændende fiskeri, hvor det er en
udfordring af få fluen helt ind un-
der træerne – og dybt ned i vandet
uden af fange grenene. I modsæt-
ning til havørreden, står laksen
normalt betydeligt mere åbent og
længere ude mod midten i åen.

Som det er nu, så er Skjern- og
Varde Å nok de steder i Danmark,
hvor der er størst chance for at
fange laks. Der er dælme gode
chancer for laks efterhånden, slut-
ter den optimistiske Jimmi på
klingende vestjysk.

Denne lille mink zonker er 
virkelig god til laks om sommeren
ved lavt vand eller om efteråret
efter havørreden.

FLERE LAKS PÅ VEJ!

– Tidligere udsatte man store
mængder irske, skotske og sven-
ske laks, fortæller Finn Sivebæk
fra Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser, DTU. – Men efter opfiskning
og DNA-analyser af lakseyngel
fandt man ud af, at de fleste natur-
ligt gydte laks faktisk var vildfisk.
Eller sagt på en anden måde – de
relativ få tilbageværende vildfisk
bidrog til en meget stor del af den
naturlige reproduktion, hvilket ty-
dede på, at de har en større overle-
velsesrate. Dette er principielt set
ikke overraskende, fordi de igen-
nem utallige generationer jo netop
er tilpasset livet i de vestjyske å-
systemer. Biologerne valgte derfor
udelukkende at satse på de vest-
jyske vildfisk i opdrættet, og hvor
kun 20% af fiskene tidligere var
vildfisk, så er andelen af vilde laks
i dag oppe på næsten 100%. I dag
kan de hjemmehørende laks uden
problemer levere alt udsætnings-
materialet, og fra bl.a. Ribe Å og
Storå er mængden af udsatte fisk
steget markant. Og da de laks vi
fanger i dag er baseret på et ret lille
udsætningsmateriale fra tidligere
år, så vil vi i de kommende år sand-
synligvis se en stor stigning i antal-
let af laksefangster. Allerede i år
vil det nok slå igennem med
mange flere smålaks – eller grilse,
som de også hedder. Og allerede i
2008 forventes en del større laks.
En stigning i opgangen over de
næste 2-5 år er fuldstændig rea-
listisk, slutter Finn Sivebæk. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Varde: Sæson 1.4-1.11. 
Skjern: Sæson 1.4-15.9. 
Fisketilladelser se: www.skj-lf.dk,
og www.skjernaasam.dk og 
http://varde-sportsfiskerforening.dk
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FLERE LAKS PÅ VEJ! Jimmi Lauridsen er bidt af en gal
zonker – efterhånden foregår al

hans havørred og laksefiskeri
med denne flue.

VESTJYSKE ÅER


