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1AFSØG ÅEN åen godt og ef-
fektivt. Start med at fiske
nedstrøms med wobler og

opstrøms med spinner – eller om-
vendt. På denne måde får man
fuldt udbytte af traveturen i det
dejlige forår – samtidig med, at en
fisk, der måske ikke lod sig lokke
af wobleren i første omgang – fal-
der for spinneren på vejen tilbage.

2MIN FAVORITWOBLER til
nedstrømsfiskeri efter for-
årslaks er Salmo Minnow i

en 7 centimeters flydende udgave
i farverne firetiger samt rød/kob-
ber. En anden god synkende wob-
ler er Rapala Countdown, der i
den klassiske farve ambulance-
rød, også har rigtig mange laks på
samvittigheden.
Den bedste taktik er efter min

mening at lægge wobleren skråt
nedstrøms så tæt på modsatte bred
som muligt, så den hurtigt kan nå
at skære sig ordentligt ned i van-
det. Når vandet er koldt som her i
april, skal der nemlig helst fiskes
så tæt over bunden sommuligt. Er

vandstanden meget høj, monterer
jeg derfor af samme årsag ofte en
tregangssvirvel en meter over
wobleren med en knækline til et
lille lod, som trækker wobleren
helt ned over bunden, hvor det fo-
regår.
Især med flydende woblere er

det vigtigt at få god fart på woble-
ren umiddelbart efter nedslaget,
så den kommer ordentligt ned.
Når man kommer over til egen
bred med wobleren, kan man godt
sætte farten på indspinningen ned
– samt eventuelt lave et par spin-
stop og lade den stå og vibrere
langs kanten.
Normalt tager jeg et kast, hvor-

efter jeg går et par meter længere
hen langs åen, hvor jeg lægger det
næste kast. På denne måde får
man hurtigt afsøgt noget vand for
fisk, der vil noget. Men – mærker
jeg den mindste form for aktivitet
eller kommer til et sted, hvor jeg
erfaringsmæssigt ved, at der kan
stå en god fisk, er jeg ikke bleg for
at kaste mange gange på kryds og
tværs over samme spot. Tilsva-
rende tøver jeg ikke med at vari-
ere indspinningshastigheden, så
alt bliver afprøvet. Der er aldrig
nogle faste regler for, hvornår der
skal spinnes hurtigt eller langsomt
ind.

Stig Linnet Guldborg
med en flot 8,3 kilos laks

fra Sneum Å.

Det øverste af Kongeåen er ret overset med hensyn til laks,
men under elfiskeri i november 2009 blev der faktisk fanget

74 laks med den største på 110 cm. En tidligere mærket laks fra det
yderste af Kongeåen på 120 cm blev også set her ved Villebøl.

FEM TIPS TIL
FORÅRSLAKSEN

� SPINNEFISKERI:

Hvis du spiller dine kort rigtigt, og vejr forholdene
ellers arter sig, så har du her i april gode chancer
for at komme i kontakt med dit livs drømmelaks.
Her får du den erfarne sønderjydske fedtfinne
entusiast Stig Linnet Guldborg’s bedste
spinnetricks til april-laksen i de danske åer.

Af Jens Bursell

F
O

T
O

:S
T

IG
LIN

N
E

T
G

U
LD

B
O

R
G

O
G

JE
N

S
B

U
R

S
E

LL



Fisk&Fri · 87

3MIN FAVORITSPINNER har
tidligere været Mepps 4 og
5 i hhv Aglia og Long ver-

sionerne, men jeg må nok tilstå, at
jeg er blevet noget chokeret over
de resultater, som mange af mine
kammerater har opnået med FC-
spinneren i 2009. Spinneren, der
er en klassisk kondomspinner, er
toptunet både hvad angår gummi
og spinnerblad, hvilket har bety-
det, at denne ret nye spinner har
stået for en massiv mængde af
flotte laks i den forgangne sæson.
Jeg er derfor helt sikker på, at der
vil blive landet rigtig mange laks
på den her i 2010.
Mine favoritfarver på FC-Spin-

neren er gul/rød gummi med sølv
eller kobber blad – samt den noget
kedeligt udseende transparente
version, der får en udvasket beige
naturtone, når den er blevet brugt
et stykke tid. I denne tilstand lig-
ner den noget, der er løgn, men
denne totalt oversete farvekombi-
nation, har vist sig at være ry-
stende effektiv.

Min teknik med spinneren er at
kaste skråt opstrøms til modsatte
bred, hvorefter jeg lader den
synke på slap line, indtil jeg mær-
ker bunden og kan starte indspin-
ningen så tæt på bunden som mu-
ligt.

4GREJET til spinnefiskeriet
efter forårslaksen er sim-
pelt. Jeg bruger en Fenwick

HMGAV 10 fods spinnestang
med kastevægt fra 8-32 gram og
et Shimano Twinpower 3000 fyldt
med 0,18 hvid Fireline, hvilket er
rigeligt til at håndtere en stor fisk i
åen.

5DE BEDSTE TYPER AF PLAD-
SER varierer fra stræk til
stræk og fra å til å. Selv fi-

sker jeg mest Ribe Å, Gels Å,
Kongeåen og Sneum Å, hvor jeg
om foråret helt generelt har mest
fidus til de yderste stræk, selv om
jeg godt ved, at der allerede ret
kort tid efter premieren også er
fisk i de øvre dele af vandsyste-
merne.
Det bedste råd jeg kan give,

hvis du vil opnå stabile fangster af
fisk, er at lære din å ordentlig at
kende, så du med lidt erfaring får
lagt din indsats de rigtige steder –
og på det rette tidspunkt.
Om foråret har jeg generelt haft

de bedste erfaringer med udgan-
gen af svinget. Det er typisk under
egen bred, at huggene falder, men
hvorvidt det betyder, at man har
trukket fisken fra modsatte side er
så ikke godt at vide, griner Stig
som en afsluttende kommentar.

Åen afsøges mest effektivt ved at
tage turen i både op- og

nedstrøms retning – eksempelvis
opstrøms med spin og nedstrøms

med wobler.

Stig med en fin Kongeå laks på
7,4 kilo.

To af Stigs favoritter til laksefiskeriet er wobleren Salmon Minnow
i 7 cm flydende og kondomspinneren – FC-Spinneren. Den viste transparente
variant er stærkt undervurderet og har stået bag mange opsigtsvækkende laksefangster
i 2009. Eksempelvis fangede Ralph Eriksen 9 laks på denne farvevariant på Laksens Dag 2009.

Alle fisk blev genudsat.


