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år skoven falmer og den
første nattefrost nærmer
sig, er det tid til at komme
ud efter aborrer. Sidst i ok-

tober og i starten af november be-
gynder søerne for alvor at klare
op, hvilket sætter ekstra skub i
aborrernes jagt på småfisk. 

Hvor aborrerne i løbet af som-
meren har været at finde omkring
springlaget – og tidlig morgen og
aften – helt oppe i overfalden, be-
gynder fiskene i løbet af oktober
og november så småt at samles i
større flokke eller stimer helt nede
over bunden. Klassiske efterårs-
og vinterpladser er på de mere
lavvandede søer i de dybeste hul-
ler – og på dybe søer langs skræn-
terne – ofte på 10-18 meters
dybde.

Find fiskene
Når fiskene skal findes på mere
dybt vand om efteråret, er et
ordentligt ekkolod essentielt. 

Et godt udgangspunkt er at
starte fiskeriet med at afsøge et
lovende område med loddet – evt.
kombineret med at dørge agnfi-
skene efter båden. Men når først
stimerne er fundet, vil det oftest
kunne svare sig at koncentrere fi-
skeriet her – enten ved at dørge
frem og tilbage over stedet – eller
at kaste en markør og lægge sig
ved anker på pladsen. Det mest
effektive er at sejle op mod vin-

den, hen over pladsen – og kaste
ankeret f.eks. 10-20 meter op-
vinds selve stimen. På den måde
skræmmer man ikke så let fiskene
med ankret samtidig med, at man
har vinden i ryggen, så flåddene
langsomt kan drive hen over plad-
sen, mens stedet afsøges effek-
tivt. 

Duvende flådtoppe
En af de mest underholdende må-
der at takle søaborrerne på er flåd-
fiskeri med levende agn. Til min-
dre- og mellemstore aborrer er
småskaller i størrelsen 5-10 centi-
meter fortræffelige, mens det, ved
selektivt fiskeri efter store aborrer
over kiloet, er bedre med agnfisk i
10-15 centimeters klassen. Til de
mindre agnfisk er Drennans Piker
eller Zeppler flåd med en bære-
vægt på 6-8 gram gode, men er
agnfiskene store – og bølgerne
ligeså, kan det blive nødvendigt at
gå op i 11-20 grams flåd. 

Når der fiskes dybt monteres
flåddet som glideflåd – dvs. med
et lille flådstop af silikonegummi
eller evt. en stopknude placeret et
stykke oppe ad hovedlinen. Bru-
ges matchstænger, der har meget
små løberinge, anvendes en lille
stopknude kombineret med en
mindre stopperle. Under kastet
kan stopknuden glide ubesværet
gennem stangens øjer. Når taklet
lander, synker det, mens hoved-
linen trækkes igennem flåddet og
stopper, når stopperlen er gledet
helt op til stopknuden. Som be-
lastning anvendes et lille kugle-
formet gennemløbslod, der er
monteret glidende lige over svirv-
len, som forbinder hovedlinen
med taklet. Placer en lille gummi-
perle mellem bly og svirvel, så
knuden ved svirvlen ikke hærges
af loddet.

Især sent på efteråret kan
aborrerne ofte ses på ekkoloddet

som store massive stimer lige
over bunden. I ekstreme tilfælde
kan stimerne være helt op til 10
meter høje, men så er der også

normalt tale om mindre fisk.
De helt store er ofte at finde i

mindre flokke.

Levende småskaller er guf til
efterårets storaborrefiskeri.

Agnfisk
Små skaller i 5-10 centimeters
længde er lettest at fange med sæn-
kenet. Fiskene kan findes hvor som
helst på lavt vand, men åudløbet fra
søer er ofte et klassisk sted at finde
småfisk om efteråret. Kastenet er
også effektivt, men kræver øvelse
at håndtere. Fisk fanget i kastenet
holder sig i øvrigt sjældent lige så
lang tid som, hvis de var fanget på
krog eller i sænkenet. De lidt større
skaller kan også fanges på let me-
degrej – f.eks. 0,10-0,15 line, str.
16-12 kroge agnet med maddiker
eller et enkelt majskorn. Flåddet
skal være lille og tyndt, med en
bærevægt på 0,5-1 gram. Husk en
stor agnspand og en god iltpumpe.

Efteråret byder på et
fantastisk fiskeri efter
søaborrer. Metoderne er
mangfoldige, men en af
de mest effektive er
uden tvivl fiskeri med
små levende agnfisk. 
Af Jens Bursell
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ning med et tokrogstakel bundet
af f.eks. to str. 10 trekroge. Giv
modhug lige så snart flåddet går
ned – der skal ikke så meget til før
de grådige aborrer sluger agn-
fisken. 

Bundfiskeri
Især på lidt dybere søer er det ofte
effektivt at kombinere flåd- og
bundfiskeri; sæt to flådstænger
yderst, og fisk to lidt kortere stæn-
ger med bundtakler i midten – lige
bagved- og under båden. Nogle
foretrækker såkaldte »bottom-
bouncers« som i princippet er et
paternostertakel, hvor blytafsen er
kluddersikret med et stykke stift
plastrør. Efter min mening vil
plastrøret i mange tilfælde
skræmme mere end det gavner, og
når taklet trækkes lige efter bå-
den, er det yderst sjældent, at det
går i kludder. Et ganske normalt
glidende paternoster med en krog-
tafs på 50-120 cm og lodtafs på
15-30 centimeter fungerer nor-
malt helt fint. 

Gode aborretakler
Selv om man i jomfruelige søer
kan få fisk på wiretakler, vil man
normalt få langt flere fisk, hvis der
fiskes med tynde forfang af
fluorocarbon. Er fiskene meget
sky er 0,18-0,20 fint, mens det ved
grovfiskeri efter sultne storfisk
ofte er en god idé med 0,22-0,25.
Når først musikken spiller, og der
kommer mange fisk i båden, kan
man nemt få hærget taklerne – og
så er det rart med en ekstra buffer.

Grej til aborremede
Søaborrerne kæmper fint – især
tidligt på efteråret, men bruger
man for kraftigt grej går meget af
fornøjelsen af. Ganske normale
flådmedestænger af den type der
bruges til fiskeri efter f.eks. suder
og brasen – også kaldet match-
stænger – er helt ideelle til formå-
let. Med de lange tynde stænger er
det let at kaste små agnfisk – uden
at de bliver revet af. En stang-
længde på 12-14 fod giver optimal
linekontrol under fiskeriet. Et lille
fastspolehjul med 0,20-0,25 ho-
vedline er perfekt. Placer stæn-
gerne i f.eks. Down East stanghol-
dere, så de ikke skramler rundt i
båden og er i vejen.

Grej til aborremede
Aborrefiskeri med levende agn og

flåd er simpelt; med et mindre
udvalg af flåd, forfang, kroge og
propeller, som dette, er du godt
rustet. I stille vejr anvendes de

slanke Piker flåd (tv), mens
Zepplerflåd (th) er bedst, når det

blæser.

10 hotte 
borresøer
Godt aborrefiskeri findes landet
over. Blandt de mest kendte kan
nævnes:

Sjælland 
Tissø 
Esrum Sø 
Furesø 

Fyn 
Langesø v. Morup 

Jylland 
Sjørup Sø
Fårup Sø
Hald Sø
Glenstrup Sø 
Ryå
Randers Fjord

10 hotte
aborrevande

Krogtafser på 50-100 cm er pas-
sende til det meste fiskeri. Til de
mindre skaller er én str. 8 enkelt-
krog placeret i læben på fisken alt
rigeligt, mens det ved de større
agnfisk ofte giver en bedre krog-
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