
SS som regel i slutet av maj till början av juni. I klara
och djupa vatten tar det längre tid att värma upp
vattnet. Där infaller leken oftast först i slutet av juni.

Sutarna tar största delen av sin föda på botten och
finns sommaren igenom oftast på 1,5–4 meters djup.
Fram till lekperioden i maj–juni finns ofta en ten-
dens till större koncentration av fisk i närheten av
lekplatser som vassbälten och åkanter. Ofta finner
man fisken mindre än en meter från vegetationskanten.

Sutaren är värmeälskande och fisket kommer i de
flesta vatten igång på allvar först i början av maj.
Årstiden gör fisket till en njutning och dessutom är
fisken i toppkondition. 

Under perioden innan leken är fisken ytterst aktiv,
men under själva leken kan fisken vara mycket
svårtrugad. Vill du optimera chanserna till dröm-
sutaren gäller det därför att pricka in de sista två
veckorna före leken. I grunda sjöar leker sutaren
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Sutarnätter i maj och juni är något av det mest
fascinerande man kan uppleva. Att se flötet
guppa längs åkanten medan morgondimman
driver förbi är ren magi och ett av de absolut
bästa sätten att tillbringa en tidig försommar-
morgon på.

Text & foto:
Jens Bursell

Tid för sutare!Tid för sutare!
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Men tänk på att sutarens föda, som röda fjäder-
mygglarver och andra bottendjur finns mer eller
minde överallt, även där det inte finns vegetation. 

Jag har otaliga gånger fiskat med lysflöte hela
natten. Konklusionen är att nattfisket ytterst sällan
är fruktbart. Det är bättre att koncentrera sig på
morgon- och förmiddagsfisket. I de flesta sjöar är
morgonfisket bättre än kvällsfisket, men ta det inte
för givet – i vissa sjöar är kvällsfisket minst lika bra.

Fiske med lysflöte kan ge ett par extra fiskar, efter-
som man kan fiska in i mörkret samt en timme innan
det dagas. 

DDeenn  ääddllaa  kkoonnsstteenn
Fiske med flöte glöms tyvärr ofta bort till fördel för
boilies och intergalaktiska huggindikatorer. Trist,
eftersom flötefiske är supereffektivt och en estetisk
njutning av stora mått.
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Sutarfiske sker i stort sett alltid på överskådligt avstånd,
och flötesvalet faller därför i regel på ett flöte av
wagglertyp. Det kastar sämre än antennflöten, men är i
gengäld känsligare. Särskilt Waggler med tunn topp, ger
bäst indikation på lyftnapp. I klara sjöar föredrar jag
Drennan Crystal Insert Waggler, men fiskar man på lite
större djup eller i oklart vatten fungerar traditionella
träflöten minst lika bra och har fördelen att tåla fler slag. 

Sutaren tar större delen av sin föda på botten, och
utgångspunkten för fisket är att kroken skall ligga på botten. 

Fixering av flötet
Flötet kan fästas på många olika sätt. Det enklaste är att
klämma dit ett splithagel på var sida om flötet. Metoden
lämpar sig bäst till fiske på relativt grunt vatten, men har
olägenheten att lämna klämskador på linan. Ju fler split-
hagel som används till flötets fixering, desto fler ställen
riskerar man att skada. 

Vill du minska risken för klämsår, kan du istället fixera
flötet med hjälp av stoppknutar. Därmed blir det enkelt
flytta flötet utan att skada linan. Metoden är perfekt vid
situationer där man önskar ett snabbt sjunkande tackel,
eftersom splithaglen kan koncentreras helt till slutet av
tacklet. 

Ännu bättre och lättare är att använda en fixerings-
adapter, som Jenzi´s ”Pegleg” eller Milo´s ”Quick
waggler attachment”. Skall djupet ändras kan du dra flötet
upp eller ned, tills djupet passar perfekt. Önskar du byta
flöte, sker det lätt genom att häkta på ett nytt. Första
gången jag såg flötfixeringsadeptern var första tanken –
trassel. I praktiken fungerar systemet perfekt, både
under kast och fajt. För att minska effekten av klämsår
från tacklets övriga hagel kan du köra upp några tunna
bitar silikontub över linan och montera haglen på dessa.

Fiskar du på stort djup med mycket långt tackel, är det
lättast med ett glidtackel där flötet stoppas med hjälp av
en stoppknut och stoppärla.

Överblyat sjunktackel
En av de mest effektiva teknikerna är att överbelasta flötet
och fiska efter den klassiska ”lyftmetoden”. Lättaste
sättet att balansera flötet är att fixera det till ett djup som
är minst 20–30 centimeter mindre än det verkliga djupet.
Därefter sätter du på haglen, tills flötet står helt perfekt
med 1/2–1 centimeter av toppen över ytan. Först då mäts
det precisa djupet på foderplatsen.

Använder du ett överblyat lyfttackel, mäter du djupet
i samma process som själva finjusteringen av tacklet.
Genom att överblya tacklet med till exempel ett nr 1
hagel (0,3 gram) sjunker tacklet. Därefter ökas tackel-
längden tills flötet precis sticker över ytan. Det nedersta
haglet vilar nu på botten, och när fisken tar agnet, kommer
flötet att visa ett tydligt lyft. En bra utgångspunkt är att
använda ett AAA (0,8 gram) monterat 4–6 centimeter
från kroken som napphagel. När fisken lyfter haglet från
botten, betyder det att flötet avlastas med 0,8–0,3 gram
= 0,5 gram. På en 3–4 AAA insert waggler kommer
detta i regel vara tillräckligt för att flötet ska lyfta sig 2–4
centimeter när det hugger.

Om du fiskar över en jämt sluttande kant utan för
mycket vegetation på botten, är metoden ännu mer
idealisk för att bedöma det rätta avståndet på mäskningen.
Kastar du för långt ut över kanten, sjunker flötet, vilket
ger perfekt indikation på att du skall dra in tacklet lite.
Linan dras gradvis in tills flötestoppen åter kommer upp
till ytan. Kom ihåg att ge fullständigt slak lina efter varje
gång du dragit in. Är linan för stram, stiger flötet näm-
ligen inte korrekt och du riskerar att dra det för långt in.

Artikelförfattaren med praktfisk. Försommaren hjälper till att göra
fisket till en njutning och dessutom är fisken i toppkondition! 
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Använder du samtidigt ett pejlmärke för att få den rätta
riktningen, kan du med denna metod placera både flöte
och mäsk med precision varje gång. Kommer flötet för
långt in, avslöjas det genom att flötet står med för mycket
av toppen över vattnet. Sjunktacklet verkar alltså inte
bara som en verklig god indikationsmetod, utan fungerar
också som en gardering mot att du placerar tackel och
mäsk felaktigt.

Det säger sig själv, att tekniken inte duger, när man
fiskar över oren botten, där krokspetsen lätt kan blockeras
av vegetation. Här är det bättre att fiska flöttacklet
flytande, med napphaglet hängande omedelbart över
botten.   

Spön, rullar och linor
Oavsett vilken flötesmetod man använder, är ett
12–13 fots matchspö att föredra. Fiskar man efter fisk
över 2–2,5 kilo och i vatten med många kanter eller
hinder, är kraftiga matchspön som till exempel Drennans
”Tench Float” det bästa valet. För riktig stor fisk i
hinderfyllt vatten, kan en lite kraftigare version, till
exempel Tench Float MK III vara rätt vapen. Vilken
som helst liten haspel med bra broms kan användas. I
öppet vatten passar 0,16–0,18 nylon som huvudlina,
medan de mer vegetationsrika platserna kan kräva
0,20–0,22.

Tafs och krok
I grumligt vatten finns ingen anledning att använda tunn
tafs, men i klart vatten med skygg fisk kan du förbättra
dina fångster med en tunnare tafs på den yttersta halv-
metern. En 0,15 tafs på en 0,20 huvudlina kan i många
fall göra underverk. Tafsen fästs till huvudlinan med en
blod- eller kirurgknut.

Fluorocarbontafs
är i ibland bättre
än nylon, då den är
svårare för fisken att
upptäcka. Passande fc-
tafsar till flötefiske är Loop´s
och Tubertini´s. Fluorocarbon kan i speciella fiske-
situationer vara skillnaden mellan bom och storfångst
särskilt i rena och klara sjöar.

Oavsett vilken tafs du använder, bör huvuddelen av
spithaglen placeras omedelbart över knuten. Fördelen är
uppenbar. Den kraftigare huvudlinan är mindre känslig
för klämsår än den tunna tafsen.

Det finns en mängd krokar som lämpar sig fint till
sutarfiske. Jag har prövat de flesta och måste tillstå att
jag gång på gång återvänder till Drennan Wide Gape
Specialist. Har du ett par paket av denna krok i storlek
12–10 till flötfiske med mindre agn (majs och larver)
och 8–4 till boiliefiske och andra större agn (mask och
bröd), är du bra rustad.  

Hemligt vapen
Även om majs, larver, bröd och boilies verkar perfekta som
sutaragn, är mask i den grova kalibern ett av mina absoluta
favoritbeten. Jag har upprepade gånger bommat vid finlir
med majs. Då har ofta ett byte varit givande – till stora
maskar som presenterades 3–7 centimeter över botten.

Masken krokas genom 6–10 segment på en krok nr 6–4,
som eventuellt toppas med ett majskorn. 

En fördel med stor mask är att det ger färre felkrok-
ningar. Kom ihåg att stora agn kräver tålamod i mot-
hugget. Fiskar du till exempel en bottenmask på en nr 6
krok, skall du vänta betydligt längre med mothugget, än
om du fiskar två majskorn på en nr 12. 

Sutaren tar större
delen av sin föda på botten,
och utgångspunkten för fis-
ket är att kroken skall lig-

ga på botten.

Under själva leken kan sutaren vara mycket svårtrugad, medan fisken är
ytterst aktiv veckorna innan. Pricka in den tiden och du har chans till drömfiske.
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