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SOLEN er netop ved at bryde igen-
nem træerne, da jeg nærmer mig
åen. Tågen hænger stadig lavt
over engen, det høje græs er gen-
nemblødt af dug, og det eneste
man kan høre er el-hegnets tikken
og køernes gumlen. Det er sent på
sæsonen og vandløbets brinker er
allerede dækket at høje brænde-
nælder og siv. 

Godt dækket af den høje be-
voksning finder jeg en lille syn-
kende perlemorsfarvet Super
Lucky wobler frem og monterer
den for enden af linen. Med et let
underhåndskast lander den per-
fekt 10 centimeter fra brinken på
yderkurven af et sving godt 10
meter opstrøms. Der er god dybde
og hullet oser langt væk af grov
bækørred. Men intet sker. 

Forsigtigt sniger jeg mig et par
meter længere ned ad åen og
lægger endnu et kast til en grøde-
klat ved indgangen til svinget. Og
så sker det: idet wobleren passerer
klatten, rejser vandet sig pludselig
i en god bølge, men desværre mis-
ser fisken. Det er en stor fisk. Med
rystende fingre og dunkende
hjerte skifter jeg til en Rapala
Countdown – i skrigende firetiger
farve. Jeg skal netop til at kaste,
da jeg brænder hånden på en
brændenælde og mister fodfæstet.
Da jeg sekunder efter bandende
stikker hovedet op over brænde-
nælderne, ser jeg til min rædsel en

god kølvandsfølge forsvinde ops-
trøms...chancen er forspildt. Slu-
køret lusker jeg opstrøms, og for-
søger umotiveret et kast, der hvor
bølgen stoppede. Rystet over op-
levelsen lægger jeg godt ud med
at ramme 20 centimeter forkert og

mister wobleren i en rod på mod-
satte bred. Nu kan det bare ikke
blive værre. 

IRRITERET over hvor let det er at
sætte en wobler med to trekroge,
skifter jeg til mit hemmelige
våben – en spinner med efter-
hængt enkeltkrog. Efter et kort
hvil og en mental peptalk, fortsæt-
ter jeg fiskeriet. 

En halv times tid senere står jeg
foran det mest perfekte sving, og
allerede sekunder efter spinneren
er landet, rejser vandet sig en me-
ter bag spinneren. Et splitsekund

At snige sig ned langs
en lille å og svirpe
spinneren opstrøms
med delikate præci-
sionskast er ren
meditation. Men når
vandet pludselig rejser
sig i en bølge, og en
grov bækørred forfølger
samt kaster sig over
spinneren på blot en
halv meter vand –
forvandles idyllen til den
ultimative fiske-
oplevelse. 
Tekst og foto: Jens Bursell

Især i hårdt fiskede åer står de
bedste og mindst sky fisk ofte de
mest utilgængelige steder, hvor
det er svært at kaste. Med flits-

buekastet kan man med lidt
øvelse kaste gennem små huller i

vegetationen. Grib om krogen
med tommel og pegefinger,

hvorefter stangen spændes i en
parabelbue. Pas på fingrene, når

agnen »skydes« af sted.

FANG EN STOR BÆKØRRED

I vande, hvor fiskene bliver genud-
sat, kan der godt være rimeligt fi-
skeri selv på kendte stræk. Men –
bækørredbestande er yderst skrø-
belige for overfiskeri, og hvis man
hjemtager sine store fisk, kan der
hurtigt blive langt imellem snap-
sene. Her gælder det om at opsøge
de sværest fremkommelige plad-
ser og mindst besøgte stræk. Du vil
blive overrasket – selv den mindste
å på størrelse med en drængrøft,
kan holde rigtig store fisk. Det
bedste tip til gode bækørredstræk
og vande er derfor at gå dine egne
veje. På nær de allermest usle
vandløb i fx Københavnsområdet,
har stort set alle danske åsystemer
på de mellemste og øverste dele
stræk med interessant bækørredfi-
skeri.

NÅR BØLGEN K
■ BÆKØRRED SPIN:

FANG EN STOR BÆKØRRED
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efter splintres overfladen af vand,
og fiskens udløb opstrøms for-
planter sig som voldsomme stød i
den spinkle stang. Fisken kæmper
fantastisk og går tungt op- og
nedstrøms i et stykke tid. Da den
passerer mig for femte gang har
jeg fået rygsækken af og gjort net-
tet klar. Idet fisken glider over net-
kanten fortryder jeg ikke, at jeg

tog mit 60 centimeters net med –
vægten balancerer ved 2,9 kilo. 

Høj af lykke fortsætter jeg op-
strøms, men uden en eneste fisk i
flere timer. Brændenælder, krat og
underskov bliver tættere og tæt-
tere, så jeg til sidst må klappe
stangen sammen og kravle på alle

opstrøms med et sidelæns svirp.
Efter blot få meters indspinning
rejser vandet sig igen to meters fra
spinneren. Bølgen kommer lyn-
hurtigt nærmere, og besværet af
vegetationen varierer jeg gangen,
idet fisken aggressivt forfølger
spinneren. Først da min Mepps er
næsten helt inde ved stangtoppen
indhaleres den i et voldsomt ryk,
og i et ustoppeligt udløb tonser fi-
sken 20 meter nedstrøms. Det bli-
ver en lang kamp og først efter et
kvarters tovtrækkeri lykkes det
mig at få fisken til overfladen og
klar til nettet. Først da den ligger i
det våde græs fatter jeg hvor mas-
siv den stærke fisk er. Den tynde
enkeltkrog sidder perfekt i mund-
vigen, og vægten går i bund ved
3,4 kilo. Efter en hurtig fotoses-
sion bliver den forsigtigt genud-
sat, og beruset af fiskeglæde be-
slutter jeg mig for at stoppe da-
gens fiskeri.

Fiskedage, som disse er der
langt imellem, men selv langt
mindre fisk er en helt suveræn op-
levelse på det lette grej.

TEKNIKKEN til bækørredspin er re-
lativt simpel. Da fisken står med
hovedet opstrøms, er det normalt
lettest at nærme sig fisken ufor-
styrret, hvis man affisker åen i op-
strøms retning. Det gælder især,
hvis man af praktiske årsager kun
kan bevæge sig langs kanten af
åen, hvor man let skræmmer de
fisk, man passerer. Hvis fiskene er
til noget, vil de ofte reagere på ag-
nen allerede i første kast. At
lægge mere end ét kast fra samme
spot, er derfor ofte spild af tid –
især i de helt små vandløb. 

OPSTØMS SPIN foregår typisk ved,
at man lægger et kast opstrøms,
spinner ind og derefter bevæger
sig 2-5 meter længere opstrøms,
hvorefter der lægges et nyt kast.
På denne måde kan man hurtigt få
affisket noget vand – især om for-
året, hvor hverken grøde eller siv
er med til at besværliggøre frem-
kommelighed og kast. Nogle af de
mest klassiske opstrømsagn er
små relativt hurtigtsynkende wob-
lere samt forskellige former for

N KOMMER

➛

fire for at komme frem. Driv våd
af dug og forreven af diverse
grene kan jeg omsider stikke ho-
vedet ud mellem nogle store
skræppeblade. Et par meter under
mig kan jeg se et lækkert lille
overgroet sving, der næppe har
været fisket i mange år. 

MED SLOW MOTION bevægelser
samler jeg stangen, lister toppen
ud og lægger spinneren 15 meter
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spinnere der roterer godt ved lav
hastighed. Småblink som fx
ABU’s Lilløringen er også gode.
Ved af hæve, sænke og bevæge
stangtoppen, styres kunstagnen
gennem strømrender, ned i huller
eller over sten og grødeklatter. 

Når man bevæger sig opstrøms
vil man tit komme ud for at
nærme sig gode standpladser, som
på grund af fx udhængende grene
vil være svære eller måske nær-
mest umulige at kaste ordentligt
ind under. Løsningen er typisk at
gå opstrøms stedet i en stor bue, så
man ikke skræmmer fisken –
hvorefter der fiskes nedstrøms.

NEDSTRØMSSPIN kan enten foregå
ved at lade agnen drive nedstrøms
– og spinne opstrøms – eller ved
normalt nedstrøms kastefiskeri
med relativt tunge og dybtgående
agn.

Førstnævnte er den klassiske
metode, når man skal affiske util-
gængelige huller med overhæn-
gende vegetation. Det kan fx
gøres ved at montere en flydende
wobler, som søsættes nedstrøms.
Herefter er det blot at fire line ud i
takt med, at agnen driver ned-
strøms – ind under grene og vege-
tation. Start indspinningen lige
umiddelbart efter agnen er drevet
forbi standpladsen. Teknikken
kan dog også udføres med små
synkende, men lette agn, ved at
lægge kunstagnen oven på et stort
flydende blad, som søsættes. Når
agnen er drevet ned til det rette
sted, rykkes spinneren fri, hvoref-
ter der spinnes ind. 

Alternativt kan man tage
strømmen til hjælp for at komme
ind under udhængende grene eller
brinker. Er der pæn strøm vil
agnen nemlig presses mod egen
bred, hvilket med lidt øvelse kan
udnyttes til at få agnen til at
svinge helt ind til bækørredens
skjul. Vil man affiske en rende på
modsatte bred, kan det være svært
pga strømpresset. Her kan man

file lidt af woblerskeen af i den
ene side, så den får en tendens til
at trække skævt gennem vandet.
Fisker man nedstrøms fra venstre
bred, skal skeen være intakt i
højre side for at skære mod mod-
satte bred. Lette spinnere egner
sig ikke til nedstrømsfiskeri i
stærk strøm, da de lynhurtigt pres-
ses til overfladen.

STANDPLADSERNE er ofte forudsi-
gelige – men alligevel langt fra al-
tid. De største fisk står tit i de dy-
beste huller eller strømrender. Ef-
tersom det er yderkurverne i
svinget, som eroderes mest, så er
det som regel også her, at der er
dybest. Oplagte pladser er ligele-
des udhængende brinker eller ve-
getation; især hvis der også er en
eller anden form for strømlæ – fx
sten eller rødder. Men – nogle
gange kan man blive overrasket.
Især aften og nat vil man komme
ud for, at fiskene forlader deres
skjul og fouragerer på lavere vand
– fx indersiden af større sving –
eller lavvandede brede stræk med
rolig strøm. 

Små bækørredvande er ekstremt
følsomme over for overfiskeri, så
hvis du drømmer højere gennem-

snitsstørrelser – eller ligefrem
rigtig grove bækørred, så er det

en gode idé at genudsætte
fangsten forsigtigt.

Jens Bursell med en grov
bækørred på 3,4 kilo.

Hugget faldt på en Mepps Aglia
fisket med efterhængt enkeltkrog

– Wide Gape Specialist str. 4.
Fisken blev forsigtigt genudsat.

Berkley Frenzy 
Shallow og ABU 
Tormentor er som
skabt til bækørred-
fiskeri. Hurtig og
aggressivt vibrerende
gang – samt flydende.

GRØDESIKRET WOBLER

Sensommer og efterår, hvor grøden
står højt i åen, kan det være svært at
fiske wobleren uden, at den sætter
sig fast. For at minimere grød-
høsten, binder jeg en stump line i
øjet, som vist på billedet, så grøden
lettere preller af krogene – uden det
påvirker krogningen. Denne Ra-
pala er monteret med et stykke ny-
lon i 0,38, hvilket ikke påvirker
gangen nævneværdigt. Især på
mindre woblere skal man dog være
opmærksom på, at modificeringer
som denne kan påvirke gangen. Jo
tykkere og længere linestumperne
er, desto mere dæmpes woblerens
lokkende bevægelser. Check gan-
gen inden du fisker. Princippet kan
også anvendes på andre kunstagn.

GRØDESIKRET WOBLER

BÆKØRRED

➛



Fisk&Fri · 7

Selv om mange huller er forud-
sigelige, kan der også være dybe
huller, hvor man slet ikke regner
med det. Så hvis ikke man kender
sin å virkelig godt, er det en god
idé at affiske hele åen, indtil man
lærer vandet at kende. Standplad-
serne kan også ændre sig i takt
med at året skrider frem. Når først
grøden vokser op og bredvegeta-
tionen på de helt små åer næsten
indeslutter vandløbet, så opstår

Med flydende woblere og
swimbaits som disse er det

muligt at lade agnen drive helt
derind, hvor man aldrig vil kunne

kaste...

FLYDENDE WOBLERE
Med et udvalg af flydende woblere
er man godt udrustet til ned-
strømsfiskeri. Fra oven: Rapala
Floating, der har en hurtig, aggres-
siv og vibrerende gang. Det hale-
tudselignende swimbait er Storm
Thundercore Squirter. I hånden ses
Westin Duå, hvis specialvinklede
ske gør, at den dykker ekstra hur-
tigt. Denne woblertype egner sig –
i modsætning til de fleste andre fly-
dende woblere – også godt til op-
strømsfiskeri – især i vandløb med
mange grødeklatter. Hvis grøden
ikke når helt op til overfladen, kan
man spinne wobleren ned i de
grødefri huller – og give slæk lige
inden de når grøden, så de flyder
op og driver ned over grødeklatten,
hvorefter proceduren gentages. 

Et udvalg af synkende woblere,
der alle egner sig rigtig

godt til bækørred – fra venstre:
1) Nils Master Big Mouth,

2) Storm Minnow Stick,
3) Attack Lures – Super Lucky,

4) Rapala Count Down.
Nederst fra venstre – micro-

woblerne Nils master Finlandia
og Strike Pro Nano. For at få en
uhindret gang bør småwoblere

som disse fiskes med løst
hængslede knuder med fast løkke

– fx Rapalaknuden.

der nemlig nye strømlæ, strøm-
forhold og skjulesteder.

GREJET til letspin efter bækørred
behøver ikke at være vildt dyrt el-
ler avanceret. Du behøver blot en
lille 5-7 fodsstang med kastevægt
på fx 5-12 gram. Den giver masser
af føling med selv de lette agn –
samtidig med, at du kan holde og
presse en lidt større fisk under
vanskelige forhold. Et hvilket
som helst lille fastspolehjul med
en god bremse kan bruges. Fiskes
der opstrøms, er det en fordel med

FLYDENDE WOBLERE

➛
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en ikke alt for lav udveksling, så
man ikke skal hjule ind som en
gal, for at få agnen til at gå hurti-
gere end strømmen. 

BÅDE NYLON OG FLETLINE kan bru-
ges, men jeg skal ikke lægge skjul
på, at jeg foretrækker en fletline –
dels fordi det er lettere at sætte
krogen i modhugget, men også
fordi hugget føles dobbelt så
højeksplosivt, når linen er fuld-
stændig uelastisk. Til forårsfiske-
riet, hvor grøden endnu ikke er
kommet op og sivene er lave, er en
flet- eller fusionsline i 0,08-0,10
et godt valg – fx Fireline Clear.
Men når grøden begynder at stå
højt og bredvegetationen gør ka-

stene sværere, er det en fordel at
gå op i lidt kraftigere line – fx
0,13. Så bliver det lettere at
komme fri af grøden – samt evt.
hive agnen fri af siv og blade, når
kastet svipser.

ET FORFANG vil i de fleste relativt
jomfruelige vande være unødven-
digt. Men – hvis der er tale om sky
fisk i klart vand, kan det være en
fordel med et fluorocarbon for-
fang på fx 0,20-0,23. Såfremt man
ønsker at genudsætte fisken, har et

BÆKØRRED

➛

FÅ SPINNEREN FRI

Sker det, at du kaster linen over en
gren, er det lettest at »svirpe agnen
fri«. Lad spinneren hænge løst og
pendulere 15-30 centimeter under
grenen. Giv herefter et kontrolleret
svirp med stangen, så agnen svin-
ger rundt om grenen og fri. Havde
du i stedet trukket til med et jævnt
træk, ville spinnerens krog med
stor sandsynlighed have sat sig
ubehjælpeligt fast.

FÅ SPINNEREN FRI

Når der fiskes i små slyngede åer
med udhængende vegetation, er

det ofte lettest at opnå fuld
præcision i kastene med lette

underhåndskast.

Går du målrettet efter større
bækørred i 2kilo+ klassen er et
net som dette for lille – især hvis
man bruger trekroge, som let 
sætter sig fast i maskerne, idet 
fisken glider over rammen. 
Og sker det, kan det let betyde en
mistet fisk. Brug net med en 
indvendig længde på omkring 
60 centimeter, hvis der er chance
for større fisk.

Gode blinklåse – fra venstre mod
højre: 1) Kipper – fas-snap. 
Top diskret og samme type der
anvendes til geddefluer. Pas på
hvis wiren på agnens øje er meget
tynd, da selve åbningen ikke er
helt lukket. 2) Owner Micro Snap
Swivel – diskret lille kombination
af svirvel og blinklås. 3) Savage
Gear Needle Point Snap Links –
diskrete og tynde, men stærke. 4)
Standard blinklås, hvor 
messingsvirvlen er klippet af.
Undgå de traditionelle 
messingsvirvler med twisted øje,
da en fletline let kiler sig ind 
under disse.
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der fighten. For at gøre præsenta-
tionen så let og elegant som mu-
ligt, bindes forfanget til hovedli-
nen med en kirurgknude. Knuden
bør som alle andre knuder testes
grundigt med et kraftigt træk samt
sikres med sekundlim. 

BLINKLÅS er helt kart en fordel,
hvis man ofte skifter agn. Den vil
på alt andet end de mindste wob-
lere sjældent have indflydelse på
gangen. Ofte vil man opleve fisk,
der enten tøvende eller aggressivt
stiger til agnen – uden at blive
kroget. Her vil et hurtigt agnskift
til en markant anderledes farve el-
ler type af agn, ofte være det der
skal til for konvertere succes til fi-
asko. Og – det næste kast bliver
ikke mindre spændene, når man
ved, at fisken er der... 

KROGVALGET er for de flestes ved-
kommende afgjort af, hvad agnen
er monteret med fra fabrikken –
hvilket normalt er trekroge. Øn-
sker man at hjemtage sine fisk er
de et godt valg. Men – når det er

sagt, kan der være en række for-
dele ved at fiske med enkeltkroge.
For det første giver enkeltkroge
mere effektiv fisketid, fordi der
ikke er nær så stor risiko for at
hægte op i grøde eller bredvegeta-
tion. Og – hvis man er kommet til
at kaste over en gren, er risikoen
for at krogspidsen trænger ind i
grene eller blade langt mindre
med en enkeltkrog. Sidst, men
ikke mindst. Vil man genudsætte
sine fisk, er det betydeligt lettere,
hvis man fisker med enkeltkroge. 

Men – for at sikre en effektiv
krogning med enkeltkroge, er
man ofte nødt til at anvende rela-
tivt store krogstørrelser, for at
sikre en ordentlig eksponering af
krogspidsen. Og – store kroge kan
hurtigt gå hen og blive lidt klod-
sede, samtidig med, at de ofte har
sværere ved at trænge ind end
mindre og mere tyndwirede
kroge. 

Endnu en fin bækørred på spinner
med efterhængt enkeltkrog.

I forbindelse med spinnere er
min løsning på problemet, at
montere en mindre, bredgabet
krog – fx Prologic MP1 eller
Drennan Wide Gape Specialist
str. 4 i en lille stump line bag spin-
neren. Det giver perfekt gang – og
sikker krogning. På woblere er det
vigtigt, at enkeltkrogene ikke bli-
ver så store, at de fanger hinanden
eller hægter op på hovedlinen.
Her kan man evt. montere en min-
dre krog i linestump bagerst – og
en lidt større enkeltkrog via en
svirvel i en midterfæstet. Woble-
rens gang kan ændres når man an-
vender kroge med en anden vægt
end originalerne. Vægt og gang
kan justeres med blytape eller
kobberwire.

Hansen Sito har en mellemhurtig,
vrikkende gang og egner sig 
perfekt til fx opstrøms spin. 
Synkende.

ENKELTKROG PÅ
LINESTUMP

Enkeltkrogen skal bindes til line-
stumpen med en knude, hvor af-
standen mellem spinner og krogøje
ikke øges under selve opstramnin-
gen. Jeg har haft bedst succes med
følgende fremgangsmåde: 1) Bind
linestumpen til spinnerens faste øje
med en grinnerknude. 2) Stik line-
stumpen igennem enkeltkrogens
øje fra samme side som krogspid-
sen. 3) Hold om krog og line ved
krogøjet, så afstanden mellem
spinner og krogøje bliver ca 1,5
centimeter. 4) Læg linen ned langs
skaftet og sno den stramt tilbage
over sig selv langs krogskaftet. 5)
Stik linestumpen tilbage gennem
øjet. 6) Hold om krogen, så line-
stumpen mellem krogøje og spin-
ner er beskyttet af dine fingre. 7)
Tænd en tændstik og svits linetam-
pen, så den smelter i en klump, der
stopper ca 1 mm inden øjet. 8) Vent
til den smeltede nylon er størknet
og afslut med sekundlim. 

Linestumpen skal være relativt
kraftig – fx 0,38. Den skal helst
være relativt stiv, så den lettere
kommer fri af vegetation eller
grøde, hvis den sætter sig fast. Af
samme årsag er fletline ikke veleg-
net til formålet. En linestump på ca
1,5 centimeter er så kort, at den
hverken kan hægte op på hovedli-
nen eller forstyrre bladets rotation
– samtidig med at den er lang nok
til at komme så langt bag ved spin-
nerbladet, at bladets rotation ikke
hindrer en perfekt eksponering af
krogen – og dermed en god krog-
ning.

EFTERHÆNGT
ENKELTKROG

lidt kraftigere FC forfang den for-
del, at den ikke så let skærer sig
ind i gæller eller gællelåg, hvis fi-
sken ruller rundt om sig selv un-

Forfatteren med en flot 
bækørred på 2,9 kilo 
taget på Mepps Aglia spinner
med en efterhængt enkeltkrog.


