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KLAMME TÆER er slet ikke så svære 
at undgå, hvis man vælger de rette 
fiskestøvler til den rigtige situation. 
Tilsvarende er valget af sokker 
også en afgørende faktor, når fød-
derne skal holdes tørre og varme.

Men – hvilke ting skal priori-
teres højest, når man køber fiske-
støvler til de kølige vintermåne-
der? Hvis man skal kunne holde 
sig varm under alle forhold, så er 
forskellige former for vandrestøv-
ler, pacboots og forede gummi-
støvler ofte det bedste valg. 

VANDRESTØVLER er et fint valg til fi-
skeri, hvor man ofte højest kommer 
ud for lidt mudder eller 0-5 centi-
meter vand. Af gode eksempler 
kan nævnes fjeldfiskeri/vandring, 
hav- og småbådsfiskeri, karpe- 
samt put and take fiskeri. Den store 
fordel ved vandrestøvler er, at de 
giver god ventilation til fødderne 
– og er rimelig vandtætte. Desuden 
har mange vandrestøvler god an-
kelstøtte, hvilket er en stor fordel, 
når man bærer mange kilo – fx på 
vej ned til karpesøen med 30 kilo 
udstyr på nakken. Med et par gode 
vandrestøvler undgår man lettere at 
vride om og forstuve foden.

Letvægtsstøvler er ofte lavet 
af cordura nylon med forstærk-
ninger af læder eller ruskind. De  
ånder godt samt tørrer lettere end 
kraftige læderstøvler. Selvom det 
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Fiske-
støVler
Kolde og våde fødder er den hurtigste genvej til at spolere en 
ellers perfekt fisketur. Her får du de mest basale tips til valg af 
fiskestøvler til den kolde tid.
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I perioder, hvor det er både koldt 
og vådt, er et par forede

 gummistøvler som fx disse 
Alphaburly fra LaCrosse rigtig 
gode. Især hvis man går meget 

under fiskeriet er støvler, der som 
disse har perfekt pasform samt 

stødabsorberende og isolerende 
EVA mellemsål, helt suveræne. 

Pasformen understøttes her af et 
fleksibelt neopren laminat mellem 

liner (inderfor) og gummi.
 Lineren, der er lavet af fleece, 

sikrer god svedtransport.
 Da gummistøvler ikke kan ånde 

er sokker med højt indhold af 
svedtransporterende kunststof 

bedst. Sokker specialfremstillet 
til gummistøvler – fx Alphaburly 
Hunting Sock har fx 10% uld og 
90% polypropylen. De trækker 

sveden ud på ydersiden af sokken 
– og op mod støvlens åbning.
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kan imprægneres med fx silikone, 
kræves en vandtæt membran af fx 
Gore-Tex for at sikre tørre tæer. 
De kraftige lædermodeller er at 
foretrække, så snart der bliver tale 
om tung oppakning og kuperet 
terræn. Vandrestøvler med stive 
såler, solide hæl/tåkapper og god 
ankelstøtte yder fødderne den bed-
ste beskyttelse mod ømme tæer og 
forvridning. Sålerne skal desuden 
have en vis stødabsorberende ef-

fekt. Overdrives stivheden vil det 
gå ud over knæene. Sidst, men 
ikke mindst. Kraftige læderstøvler 
holder tit længere og er nemmere 
at gøre vandtætte end lette støvler. 

PACBOOTS er i princippet en hy-
brid mellem langskaftede vand-
restøvler, gummistøvler og ka-
mikker. Denne utrolig varme 
støvletype er helt ideel som vin-
terfiskestøvler, når frosten knager 
– fx havfiskeri eller isfiskeri. Ud 
over isolationen fra inderstøv-

lerne, er der et isolerende lag i 
mellemsålen, så man kan holde 
varmen selv under de koldeste og 
mest stillestående aktiviteter. De 
har normalt vandtætte gummi-
forstærkninger op til ankelhøjde. 
Ventilationen sikres ved at have 

åndbar overdel og skaft af læder 
eller nylon. Pacboots kan købes 
med både udtageligt og fast for. 
Modeller med fast for kaldes po-
pulært thermostøvler.

Ekstremt kraftige kernelæder-
støvler som disse fra Hanwag kan 
nemt holde 20 år, hvis du 
passer dem ordentligt. 
Imprægner jævnligt med fx 
Snoseal, og de er 100% vand-
tætte – selv uden Gore Tex 
membran.

Eigers Sirius er et godt eksempel 
på et par super varme 
gummistøvler med udtagelige 
inderstøvler, der er varme  nok til 
selv de koldeste vinterdage. 

Støvler med afstivning i sålerne, 
solide hæl/tåkapper og god 
ankelstøtte yder fødderne den 
bedste beskyttelse imod ømme 
trædepuder og forvridninger. 
For at skåne knæene er det dog 
vigtigt, at de stadig har en vis 
stødabsorberende effekt. 
Af samme årsag har nogle af 
de bedste og dyreste støvler en 
mellemsål af stødabsorberende 
EVA. Her den klassiske Ladakh 
GTX fra Scarpa – en fuldkerne-
læder støvle med Gore tex inder-
støvle, der er 100% vandtæt og 
kan holde til alt. Selv når Gore 
Tex’en efter et par år er ud-
rangeret, vil denne type læder 
kunne genimprægneres, så den er 
helt vandtæt.

Til almindeligt turbådsfiskeri
  efterår, milde vinterdage eller 

tidligt forår er et par mellem-
svære vandrestøvler som disse 

helt idelle; behagelige, åndbare, 
skridsikre, velisolerende i sålen 

– og rimeligt vandtætte.
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Inderstøvlen er tit en flerlaget 
konstruktion, som transporterer 
sveden væk fra foden samt hol-
der på varmen. Pacboots er typisk 
opbygget med svedtransporte-
rende kunsstof inderst, uld eller 
kunststof som fx Thinsulate i det 
isolerende mellemlag. Yderst er 
der på de bedste modeller et me-
talfolielag, der reflekterer krops-
varmen. Fordelen ved den udta-
gelige inderstøvle er, at de tørrer 
lettere end støvler med fast for, 
fordi foret kan tages ud. Desuden 
kan man bruge dem som sutsko i 
kahytten. 

Den øverste del af pacboot’en 
kan være lavet af forskellige ma-
terialer, hvor der er stor forskel 
på kvaliteten. Det bedste og dyre-
ste læder stammer fra ydersiden 
af dyrets skind og kaldes box-, 
fuld- eller kernelæder. Det er 
mere slidstærkt og lettere at 
gøre vandtæt. Nubuck er som 

oftest lavet af skindets mellem-
lag, mens det dårligste inderlag, 
som også kaldes spalt, tit bruges 
til ruskind. Ruskind kendes fra 

nubuck ved, at det er grovere 
og mere flosset. Ulemperne 

ved ringe skind/læderkva-
liteter er, at de ikke er 

nær så vandtætte. Det 
er ofte denne type 

læder, som ses 
på modeller til 
200-300 kro-
ner.

De skal passe

Det gælder om at have god plads 
til tæerne, så blodcirkulationenen 
er i top. Til koldt og stillestående 
fiskeri, betyder det i praksis, at 
man bør vælge en skostørrelse der 
er et halvt til et helt nummer større 
end normalt. Jo bedre plads der er 
til fødder, ekstra sokker samt må-
ske ekstra indersåler, desto lettere 
bliver det at holde varmen. Men 
– bevæger man sig meget under 
sit fiskeri, vil en for løs pasform let 
kunne fremprovokere vabler. Her 
er det vigtigt, at de ikke bliver for 
store. 
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GUMMISTØVLER  er selvsagt det 
bedste valg, når det er både koldt 
og vådt. Fordelen er selvfølgelig, 
at de er 100% vandtætte, så man 
kan vade i vand helt op til støv-
lekanten. Men skal de også være 
varme nok, skal de være ordentligt 
foret – eller være rigeligt store, så 
der er plads til ekstra indersåler og 
sokker. 

Modsat normale pacboots og 
vandrestøvler kan gummistøvler 
ikke ånde. Sidder støvleskaftet 
for stramt, kan sveden derfor ikke 
trænge ud af støvlen, hvilket kan 
resultere i gennemsvedte sokker, 
hvis man bevæger sig meget. Ef-
fektiv ventilation af foden kræver 
mindst 1-2 cm luft imellem ben og 
støvlekant. Omvendt er fordelen 
ved en god pasform omkring ank-
ler og nedre skinneben er, at de sid-
der bedre, når man går meget. Et 
tæt fit kræver således gode sved-
transporterende egenskaber i foret.

SOKKEVALGET er ikke helt uvæ-
sentligt, hvis man skal holde 
varmen. Om vinteren er det mest 

normale at benytte to par sokker 
– tynde sokker inderst og tykke 
sokker yderst. Skal man gå meget 
under fiskeriet, har to lag sokker 
den fordel, at friktionen og dermed 
risikoen for vabler mindskes. 

Hvis først man er våd, bliver 
det sværere at holde varmen. Det 
er derfor en fordel at vælge sok-
ker af et svedtransporterende ma-
teriale som indersokker, fx et par  
tynde polypropylenstrømper, som 
transporterer fugten videre ud til 
et par tykke, isolerende sokker. 
Ydersokkerne kan være af ren uld 
eller et blandingsprodukt. Det er 
fordelagtigt at de er strikket på en 
blanding af flere forskellige mate-
rialer for at optimere både varme-
kapacitet, slidstyrke og pasform. 
De mest velsiddende modeller er 
typisk frotterede i hæl, svang og 
tå, hvilket giver bedre stødabsorb-

tion og forebygger ømme træde-
puder.

Men hvorfor betale flere hun-
drede kroner for et par kvalitets-
sokker, når man kan købe ragsok-
ker til 15 kroner nede i den lokale 
discountbutik? Den store forskel 
på billige og dyre sokker er ofte et 
lavere indhold af dyrt uld og mar-
kant højere indhold af relativt slid-

stærke kunststoffer – især acryl. 
Dyre sokker med højt indhold af 
uld holder derfor sjældent længere 
end de billige – tvært imod. Men – 
selv om discountsokker måske er 
lige så tykke som et par dyre sok-
ker – så varmer de sjældent nær så 
godt og har ikke tilnærmelses vis 
så god en pasform. Så – køb ikke 
dyre sokker for holdbarhedens 
skyld, men fordi de giver mere 
varme og bedre komfort.

Ankelkorte gummistøvler er 
perfekte,  når man skal på en 
hurtig sviptur til søer og vand- 
løb, hvor der er rimelig tørt langs 
bredden, men alligevel har brug 
for at sikre tørre tæer i vådt græs, 
mindre mudderpytter med mere. 
Hawthorne – LaCrosse. 

Pacboots som disse med overdel i 
kvalitetslæder er den mest 
vandtætte type af Pacboots – og 
vil kunne holde fødderne varme 
selv i ekstrem frost. 

En del pacboots har overdel af 
kraftig cordura nylon, som ofte 
imprægneres med en vand- 
afvisende PU-coatning. 
Konstruktionen bruges typisk til 
støvler, der ikke behøver at være 
helt vandtætte – fx modeller som 
stort set udelukkende anvendes i 
så hård frost, at alt vand 
alligevel er frosset til is. 

Når først støvlerne er blevet 
våde, kan det tage lang tid at få 

dem ordentlig tørre igen. Men det 
er der råd for. Med et par

 elektriske støvlevarmere som 
disse er det ingen sag at have 

støvlerne klar til næste dag 
– endda i forvarmet tilstand.

 Her et par klassiske pacboots fra 
LaCrosse, der har været ude for 

lidt af hvert. Bemærk det
 udtagelige foer/inderstøvlen 

– hvis støvlerne er meget våde, 
kan processen speedes gevaldigt 
op ved at tage inderstøvlerne ud. 

Støvlevarmere som disse fås i 
flere stormagasiner og

 skobutikker.

sokkematerialer til r

Bomuld suger vand, elendig sved-
transport. 

Uld varmer bedre end kunststof. 
Er længere om at tørre end kunst-
stofmaterialerne, der også har 
bedre svedtransporterende egen-
skaber. Lugter ikke af sved. 

Kunststoffer – fx polyester og 
polypropylen i gode svedtranspor-
terende egenskaber. Tørrer hurtigt. 
Bruges ofte i liners- eller indersok-
ker, som leder sveden væk fra hu-
den. Er mere slidstærkt end uld.  

FiskestøVler og sokker

Info: 
Hanwag: Fjallräven Danmark, 
86 20 20 75, www.hanwag.de
Eiger og Prologic: Svendsen 
Sport, 46 19 19 13, 
www.svendsen-sport.dk
Härkila: Seeland, 43 41 04 10, 
www.seeland.dk. www.harkila.se
Normark: Normark, 87 11 41 70, 
www.normark.dk
Scarpa og North Face: Frilufts-
land, 33 14 51 50, 
www.friluftsland.dk
Sorel og Colombia: Lars Rafn 
A/S, 47 31 03 59, www.sorel.com, 
www.columbia.com
Tretorn: Puma Denmark, 
86 52 41 00, www.tretorn.se
Raichle: Spejdersport, 
43 55 35 00,  
www.spejdersport.dk
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De bedste sokker har ofte en 
blanding af flere materialer fx uld 
for varme og blødhed, kunststof 
– fx acryl – for slidstyrke og 
svedtransport samt elastiske 
materialer som spandex og nylon 
for at optimere pasformen. En 
kraftigere polstring i bunden af 
sokken giver normalt en bedre 
komfort, når man går langt – fx 
under vadefiskeri langs kyst og å. 
Her Thorlo Hiker Wool.


