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orgensolen er lige akku-
rat ved at bryde igennem
disen, da jeg ud af øje-
krogen spotter en fisk,

der bryder overfladen blot 10-15
meter fra land. Hurtigt får jeg
monteret et overfladeflåd – en
såkaldt controller – og bundet tak-
let færdig. Den sidste halve times
aktivitet ved Store Rosenbusk ty-
der på, at mange af fiskene går
helt oppe i overfalden. For at opti-
mere præsentationen og nedsætte
rejens synkehastighed, monterer
jeg et lille stykke flydende skum-
plast på krogskaftet. Et hurtigt
check en stanglængde ude viser,
at rejen lige akkurat synker så eks-
tremt langsomt, at man knapt kan
se det. Lige inden rejen ryger ud,
får den et ekstra pift af min krebs-
dyr sprayflavour.

For ikke at skræmme fisken,
kaster jeg 10-15 meter for langt og

Medefiskeriet i vores mange put and take søer kan dyrkes med et utal af
forskellige agn. Det er velkendt, at nogle af de mest effektive er forskellige
former for rejer, men hvordan skal de fiskes for at øge fangstchancen? Her får
du et godt bud på nogle af de mest effektive rigs og metoder. 
Af Jens Bursell

■

Denne regnbue faldt for en pillet
reje kombineret med en plastic

imitation af samme
(www.enterprisetackle.co.uk).

Fordelen ved dette takel er, at man
er sikker på altid at have agn på

krogen, hvis der er mange småfisk.
Den pillede reje er meget blød og

kan derfor fiskes direkte på krogen,
uden at det går ud over krogningen.

Imitationen derimod er noget
hårdere, og bør fiskes på en hair-rig
for at sikre perfekt krogning, præcis
som det anvendes ved karpefiskeri.

Hairet bindes i al simpelhed med
den traditionelle not-a-knot teknik:
Bind en 1 cm lang løkke for enden

af forfanget. Stik den modsatte ende
af forfanget igennem krogøjet. Kør

linen 4-5 tørn tilbage om krog-
skaftet, og tilbage igennem øjet og

stram til. Herefter monteres
imitationen på hairet ved at stikke

en agnnål igennem imitationen,
trække løkken igennem agnen og

fæstne dem med et såkaldt hairstop.

M
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trækker derefter taklet ganske
langsomt ind. Rejen har næppe
ligget mere end et halvt minut før
en kølvandsbølge rejser sig to me-
ter fra flåddet og et splitsekund ef-
ter forsvinder det i en solid hvir-
vel. 

Modhugget falder lige så hur-
tigt som hugget, og et hvinende
udløb efterlader ingen tvivl om, at
fisken næppe kan ligge på en
stegepande. 20-30 meter længere
ude kommer fisken til overfladen i
et gevaldigt plask, hvorefter den
tager et hurtigt udløb ind mod en
lille vig – betænkelig tæt på en
sivbræmme. Til alt held lykkes

det med fuld pres på stangen at
vende fisken, som jeg herefter kan
fighte i åbent vand direkte foran
det lille næs, hvor jeg står. Et par
minutter senere glider fisken sik-
kert over netrammen, og et øjeblik
efter kan jeg nyde synet af en
smuk 5,5 kilos regnbue i det dug-
våde græs. Denne flotte fisk er
blot én af utallige put and take
regnbuer, der i tidens løb er faldet
for synet og den uimodståelige
duft af skaldyr. 

Forskellige typer rejer
Alle former for rejer er fortræffe-
lige put and take agn. De mest
gængse er pillede rejer, hele store
skalrejer og fjordrejer. Har man
kun et supermarked som nærme-
ste indkøbsfacilitet, er de to først-
nævnte helt klart lettest at skaffe.
Begge virker perfekt – men har
hver især fordele og ulemper. 

Forfatteren med en flot
regnbue fra Store Rosenbusk

på Sjælland.

Teknik
Uanset hvilken metode du benyt-
ter, er det normalt en fordel at be-
væge agnen – enten ekstremt lang-
somt – eller ved en mere rykvis
indspinning. Førstnævnte er især
oplagt, når der fiskes helt oppe i
overfladen lige bag et flåd. Bliver
indspinningen for rykvis og hurtig
kan man nemlig risikere, at flåddet
lettere skræmmer fisken. Men – i
visse situationer kan det faktisk
lokke fisken til med lidt ekstra ra-
vage i overfladen – især hvis van-
det er uklart.

Rykvis indspinning er især op-
lagt, når der fiskes lidt dybere. Ved
at variere indspinningshastigheden
og rykke taklet gennem vandet, vil
agnen bevæge sig lokkende op og
ned, mens den afsøger forskellige
dybder.

Almindelig nylon line virker fint
som forfang, men især i klare
vande kan det være en fordel at an-
vende de mere usynlige fluorocar-
bonforfang. 0,23-0,27 er fint til
mindre fisk, men er der mange
store fisk, kan det anbefales at gå
op i 0,33-0,35.

➛
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Små pillede rejer præsenteres
bedst på mindre kroge i str. 8-6,
hvilket betyder, at de forholdsvis
let bliver nappet af skaller eller
aborrer. Desuden er de ret skøre,
hvilket indebærer, at de let ryger
af i kastet – eller bliver pillet af
krogen. Af samme årsag egner de
sig bedst til korte-mellemlange
kast, samt fiskeri med flåd der er
så følsomme, at man får en tydelig
indikation ved f.eks. skallehug.
Hvis ikke de giver en god indika-
tion for mindre nap, er det nemlig
svært at vide, hvornår man skal
checke, hvorvidt agnen stadig er
på krogen. Af samme årsag er tra-
ditionelle medeflåd og controllers
de mest velegnede flådtyper til
dette fiskeri. Boble- og bombar-
daflåd er langt mindre følsomme,
men egner sig til gengæld virkelig
godt til andre typer af put and take
fiskeri – f.eks. med lidt mere hold-
bare agn samt fiskeri på større
dybder.

Hele skalrejer er betydeligt
større og mere småfiskeproof end
pillede rejer. Monteret på den rig-
tige måde kan de desuden kaste
betydeligt længere end pillede re-
jer – uden at blive flået af krogen.
For at sikre en ordentlig ekspone-
ring af krogen, samt at agnen ikke
rives af krogen i kastet, anvendes
normalt lidt større enkeltkroge –
f.eks. str. 1.

Fjordrejer, der normalt købes
hos fiskehandleren, kan enten fi-
skes naturel eller kogte. På grund
af skallen holder de til en del mere
end pillede rejer, men er på trods
af det relativt skøre. Krogstørrel-
sen er den samme som til pillede
rejer. 

Flådfiskeri
Anvendes slanke og velkastende
medeflåd som f.eks. wagglers, an-
tenneflåd eller belastede antenne-
flåd – også kaldet missiles – fås en
perfekt indikation for selv de mest
forsigtige hug. Den bedste kontrol
med fiskeriet opnås ved at kaste et
par meter for langt, hvorefter man
sænker stangtoppen og tager
nogle hurtige omdrejninger på
hjulet, så linen druknes. Herved
undgår man, at vinden laver en
stor linebue, som dels giver falske
hug og dels forsinker modhugget,
fordi linebuen skal samles op in-
den krogen forplanter sig i fisken.
Fiskes der efter mindre fisk op til
2-3 kilo, er en ganske normal flåd-
medestang på 13 fod af den type
der anvendes til suderfiskeri helt
ideel. Men er fisken større – eller

anvendes kraftige belastede
missiles med op til 20-15 grams
kastevægt, bør man gå op i krafti-
gere grej. Den perfekte stang til
dette fiskeri er en 12 fods speci-
menstang med en testkurve på 1,5
pund. Stænger som disse har både
en god længde, der sikrer god
kontrol med linen – samtidig med,
at den har god rygrad til at fighte
og holde de noget større fisk, man
kan støde på i mange vande.
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Hvis fiskene hugger forsigtigt,
når man fisker med store agn som

f.eks, skalrejer, kan det være en
fordel at bruge et tokrogstakel,
hvor den yderste er en lille frit

hængende trekrog, som let kroger
fisken, selv hvis den napper 

forsigtigt til agnen. Den øverste
krog sættes i rejens ryg – og kan

med fordel være ret stor, så agnen
ikke rives af i kastet. Den øverste

krog på taklet bindes med en 
not-a-knot.

Med et arsenal af slaskebly (tv), bombardaflåd (midt) og medeflåd som f.eks.
antenne og missile flåd, er du godt rustet til dit rejefiskeri.

Sådan tråder du bombardaen
Hvem har ikke prøvet efter utallige
forsøg endnu engang at måtte starte
forfra på at tråde den tynde fletline
igennem det lange bombardarør. Og
hver eneste gang den næsten er kom-
met igennem, sker det uundgåelige –
den vil simpelthen ikke lade sig
skubbe så meget som en centimeter

mere, hvorefter man kan starte for-
fra... Det sker især, når indersiden på
røret er så fugtig, at linen klæber op
ad siderne. Men løsningen er heldig-
vis simpel – læg de yderste 20 centi-
meter dobbelt, twist den let mellem
fingrene og skub den med loopens
bue forrest ned igennem røret.

➛
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Stænger som disse fås i øvrigt
normalt med to forskellige toppe,
hvoraf den ene har en ekstra
følsom og signalfarvet top speci-
elt designet til bundfiskeri – hvis
det skulle blive nødvendigt. Hju-
let kan være et hvilket som helst
lille hjul med plads til 150 meter
0,10-0,15 mm fletline.

Disse flåd anvendes især ved fi-
skeri på 1-3 meters dybde, og til
rejefiskeriet er det normalt bedst
at præsentere agnen langsomt
synkende. Af samme årsag anven-
des især belastede flåd, som har
den fordel at de mere eller mindre
står perfekt uden belastning ned af
taklet. Alt hvad du behøver er et
par splithagl eller flådstop til at
fæstne bunden af flåddet på linen.

Bombardafiskeri
Fordelen ved bombardafiskeri er
indlysende. Bombardaflåddet ka-
ster godt, og i de forskellige syn-
kende versioner er de virkelig
gode til systematisk afsøgning af
vandsøjlen mellem midtvandet og
bunden. De flydende versioner
virker fint, men giver en langt
dårligere indikation end f.eks.
missiles. Fiskes der med pillede
rejer eller fjordrejer på en frit-
eksponeret krog, er der ikke så

mange dikkedarer. Når det rykker
i linen, er der hug – og du stram-
mer op. Men hvis ikke krogen er
helt perfekt eksponeret – eller ag-
nen er relativt stor – eksempelvis
en hel skalreje, kan det være en
fordel at give fisken et splitsekund
friline, inden man giver modhug.
Dette gøres lettest ved at holde
stangen vinkelret på linen, og
sænke den i det samme hugget
mærkes – eller ved at holde lidt
løsline i hånden efter hver gang
man har spundet ind.
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En controller som denne er
perfekt egnet til rejefiskeri i over-
fladen. Flåddet, der er belastet i

bunden, kaster virkelig godt.
Monter det glidende på hoved-
linen og husk et gummiflådstop

10-20 cm ovenfor flåddet på
hovedlinen. Det giver dels lidt

friline når fisken hugger, men sik-
rer også, at flåddet trækkes ned,
så man lettere ser hugget. Med
tynde liner bør man placere en
gummiperle mellem flådøjet og

kunden til hovedlinen (ikke vist). 

Forskellige former for synkende
bombardaflåd egner sig perfekt
til afsøgning af især de mellemste
og dybe vandlag.

Fjordrejer overlever længst i brak-
vand, men kan snildt holde til et par
kast eller tre, hvor de stadig vimser
med benene, pulserer med gællerne
og laver små rejehop. Og – det er
netop disse bevægelser der gør dem
et ekstremt lokkende på en hvilken
som helst rovfisk – også en P & T –
regnbue. Har man mulighed for at få
fat i levende fjordrejer, vil de i rigtig
mange tilfælde overgå samtlige an-
dre former for rejer både hvad angår
lokkeevne og fangststatistik.

Rejerne fisker bedst og holder sig
længst, hvis man kroger dem i halen
med en mindre krog i str. 8-6 – f.eks.

Drennan Wide Gape Specialist, Pro-
logic MP1 eller deciderede karpe-
kroge, hvis der er chance for større
fisk i 5-10 kilos klassen.

De levende rejer skal opbevares i
brakvand – og hvis ikke du har ad-
gang til dette kan du selv lave det ved
at tilsætte 8-12 gram salt pr. liter
ferskvand. Sørg for, at vandet er
køligt og suppler evt., med et par kø-
lelegemer fra dybfryseren lige inden
turen. En god iltpumpe er et must.
Levende fjordrejer kan man fange
selv – eller bestille/købe hos en del
fiskehandlere.

Levende fjordrejer – et superhit
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