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or blot en halv generation si-
den var det at genfinde fi-
skepladser på åbent vand
ikke en sag for hverken

landkrabber eller søndagsfiskere;
når de garvede fiskere stævnede
ud for at finde søens banker eller
gydetorskenes knolde, så blev der
snakket kompas og krydspejlin-
ger snarere end waypoints og sa-
tellitfix. 

Brug af kompas og pejlinger er
teoretisk set enkelt nok. Men når
bølgerne viser tænder, og båden
driver, skal der selv med gode
landpejlemærker en solid portion
træning til for at finde frem til
pladsen. For slet ikke at tale om fi-
skeri i tåge eller langt fra land –
her var det for blot 15 år siden
mere eller mindre umuligt at finde
pladser på åbent vand uden avan-
ceret og dyrt navigationsudstyr,
der ikke tilnærmelsesvis var inden
for økonomisk rækkevidde af den
gennemsnitlige lystfisker. 

Sådan er det heldigvis ikke
mere. Med en GPS til en pris, der
er overkommelig for enhver, kan
man ved at trykke på nogle få
knapper markere en fiskeplads –
og derefter blive guidet direkte til-

bage til stedet – selv i bælgra-
vende mørke. Enhver kan betjene
en GPS; de forskellige funktioner
aktiveres nemlig ved at taste op og
ned i forskellige menuer – præcis
som vi er vant til fra Windows og
andre PC programmer. Lettere
kan det ikke blive.

Mindst lige så vigtigt er det, at
man selv i den tætteste tåge vil
kunne få oplyst sin position – ikke
blot i forhold til fiskepladser, men

også i forhold til land og nærme-
ste havn. Eller med andre ord; det
er slut med at fare vild. Og det er
ikke blot nyttigt – det er også en
billig livsforsikring. Tilsvarende
kan man på mange modeller ved
at taste på en enkelt knap lagre po-
sitionen, hvis der sker et uheld –
f.eks. mand over bord. 

Håndholdt GPS eller plotter?
GPS-modtagere til fiskeri indde-
les populært i håndholdte GPS’er
og plottere.

Den primære forskel er skær-
mens størrelse. På en plotter er
skærmen betydeligt større, hvil-
ket gør det markant lettere at visu-
alisere sin position og kurs i for-
hold til fiskepladser og terrængen-
stande på displayets kort.
Desuden er det lettere at holde øje
med skærmen på et par meters af-
stand samtidig med, at man fisker.
Håndholdte kan dog også bruges
som »plottere«, dvs med et dis-
play hvor positionen er markeret
med en cursor – skærmen er blot
meget mindre. ➛

Når man går efter fisk, der står
koncentreret på mindre områder,

er en GPS uundværlig – her en
fin vinterlaks fra svenske Vättern.

Til søfiskeri og andre former for
fiskeri, der foregår i langsom fart,
er det en fordel med en håndholdt
GPS, hvor de bedste modeller
ofte har elektronisk kompas.

Udviklingen inden for
GPS går rivende hurtigt,
og med fremkomsten af
stadigt billigere, mere
letbetjente og præcise
apparater, er teknologien
for alvor ved at blive
hvermandseje blandt
danske lystfiskere – 
både på havet og søen! 
Tekst og fotos 
af Jens Bursell

FISKENE
E PLOTTER DIG...

Positions
usikkerhed
For at opnå god præcision kræver
det, at receiveren har signalkontakt
med mindst fire satellitter og er i
det, man kalder 3 D-mode. Opnås
der kun kontakt med tre satellitter,
så går modtageren i 2-D mode,
hvilket kan resultere i stor positi-
ons usikkerhed. De fleste moderne
GPS’ere giver oplysninger om,
hvorvidt receiveren er i 3- eller 2 D
mode – eller endnu bedre: har op-
fanget det korrigerede dGPS sig-
nal (WAAS/EGNOS). 

I Danmark ligger dGPS satellit-
terne desværre så lavt på himlen, at
man skal være langt fra land for at
få et ordentligt signal. I mindre
søer kan det derfor være svært at få
modtagen i dGPS (WAAS/
EGNOS) mode – og dermed få den
bedst mulige præcision. Så længe
man er i 3-D Mode er det dog sjæl-
dent et problem med en præcision
på 3-8 meter.

Gallilei – Europas
svar på GPS
Hvis ikke det var for det amerikan-
ske militærs sikkerhedsforanstalt-
ninger, kunne præcisionen på GPS
være endnu højere – selv efter, at
scrambling-signalerne fra halv-
femserne for længst er ophævet. I
samarbejde med bl.a. Kina arbej-
der Europakommissionen og ESA
derfor på at etablere et europæisk
svar på det amerikanske GPS-sy-
stem – Gallilei. Formålet er endnu
større præcision samt uafhængig-
hed af USA. Systemet forventes at
være indført omkring 2010 og vil
sandsynligvis betyde opsendelse
af en hel ny serie satellitter og en
helt ny generation af modtagere.

F

Positions
usikkerhed

Gallilei – Europas
svar på GPS
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Plottere er uden tvivl det mest
velegnede til fiskeri i havet og de
helt store søer – bl.a. fordi man
har mulighed for opkobling af
f.eks. radar, så man på samme
skærmbillede kan få overlay mel-
lem radarsignal og søkort.

Ved lav hastighed kræver en
stabil retningsangivelse på vejvi-
ser pilen, at GPS’en har indbygget
et elektronisk kompas. Desværre
har de fleste traditionelle plottere
ikke indbygget et E-kompas, fordi
de er bygget til sejlads med rela-
tivt hurtige både, hvor det er
unødvendigt over hastigheder på
1 knob. Dette er intet problem ved
trolling eller traditionelt havfi-
skeri, men kan være en ulempe
ved fiskeri, hvor man bevæger sig
meget langsomt – f.eks. flyde-
ringsfiskeri, søfiskeri med robåd

➛

#P#L#O#T#T#E#R#

En af de nyeste kreationer inden
for E-kort er 3D kort, som gør det
lettere at visualisere sin position.
Her ses farvandet omkring Hel-
singør. Bådens aktuelle position
er plottet med den blå trekant, og
bevægelsesretningen angives med
trekantens spids. På kortet ses
bl.a. trafiksepareringslinier, af-
mærkning af restriktionsområder,
bøjer, fyr på land mm. De mange
små fotografiapparater indikerer,
at der findes luftfoto i det pågæl-
dende område. Fotos kan omfatte
bl.a. havne, fyr på land, vartegn
og broer. Det er muligt at zoome
yderligere ind/ud for at se nær-
mere på bestemte områder for at
få et bedre overblik.

Farvandet omkring Gilleleje
(3D). Bådens aktuelle position og
sejlretning vises nederst på
billedet. Farvandsafmærkning og
dybdekurver vises også på en
overskuelig måde. De grå linier
rundt om havnen indikerer, at
man kan zoome ind og få et
præcist søkort udsnit af havnen.

eller udlægning af agn til karpefi-
skeri. Har man planer om at an-
vende sin GPS som navigations-
instrument på fjeldturen, er det li-
geledes bedst at vælge en
håndholdt GPS med E-kompas.
Årsagen er, at den stabile ret-
ningsangivelse på vejviserpilen er
alfa og omega, når man bevæger

Detailkort omkring Ven. Skibets,
der stævner mod Kyrkbacken

havn, vises som den sorte pil til
venstre på skærmen. På kortet ses

informationer om spotdybder,
dybdelinier, bundforhold, vrag,
kabelfelter mm. Flere steder på

øen ses de faste fyr samt til-
hørende fyrvinkler.

På flere af de bedste ekkolodder
er der integreret GPS/plotter –

f.eks. apparatet til højre.
Fordelene er indlysende – det er

lettere at sammenholde
oplysninger fra plotter og

ekkolod, når informationerne ses
på splitscreen – samtidigt.
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råder. Her er det på nuværende
tidspunkt kun muligt at få kort,
hvor søens bredder er indtegnet.
For fjeldfiskeren er det dog muligt
at få detaljerede E-kort der mat-
cher de topografiske kort i stor
målestok ned til mindste detalje. 
Dette er yderst nyttigt – ikke blot
under fiskeriet, men også når man
skal finde vej fra lejrplads til lejr-
plads. E-kort baseret på den le-
gendariske norske kortserie N-50
i målestoksforholdet 1:50.000

kan skaffes via www.garmin.no,
der ligeledes forhandler topogra-
fiske E-kort, som dækker hele
Sverige.

Hvis man vil have det fulde ud-
bytte af detaljerne på moderne E-
kort, er det en fordel med skærme,
som har en opløsning på over
1000-1200 pixels/cm2 – det kunne
f.eks. være en 5,5 tommers skærm
på 480 x 480 pixel (1 tomme/inch
= 2,5 cm). Det siger sig selv at
man får bedre overblik over kor-
tets signaturer med en farve-
skærm.

For den lidt mere tekniske er
det muligt at indscanne sine fersk-
vands søkort og lave dem om til
mere detaljerede E-kort, der kan
downloades på GPS. Udover en
flatbed scanner kræver det pro-
grammet Mapwel, der er kompa-
tibelt med Garmin – og med tiden
også Magellan og Silva. Program-
met koster ca. 500 kroner og skaf-
fes via www.mapwel.biz.

Bulls eye
GPS-systemet har været fuldt ud-
bygget siden 1995 og er oprinde- ➛

Ny generation af
antenner
Med de nyligt indførte systemer
EGNOS (Europa), WAAS (USA),
og MSAS (Japan) er præcisionen
øget til et niveau, hvor det næsten
ikke kan gøres bedre (90% af plots
inden for radius af 3 meter).
Grundpillen i disse systemer er et
netværk af jordbaserede stationer,
som foretager differential korrekti-
oner for bl.a. signalforvrængning i
den ydre atmosfære. 

Førhen blev dGPS signaler ud-
sendt direkte fra de landbaserede
sendere og kunne derfor kun mod-
tages af sværvægts GPS’ere med
meget store antenner. Men med det
nye system sendes de korrigerede
signaler op til en serie nye satellit-
ter og derefter tilbage imod jorden,
hvorved de nye satellitter i princip-
pet virker som overdimensione-
rede dGPS antenner. Resultatet er,
at selv GPS’ere med små antenner
kan modtage signalerne, hvormed
også andre end båd- og bilejere
kan få glæde af den store præcision
ved dGPS-systemet.

Med Garmins nye BlueChart g2
elektroniske søkort er der også
mulighed for at se foto af bl.a.
havne. Flere havne er fotografe-
ret fra flere forskellige vinkler, og
man kan derfor danne sig et godt
indtryk af den havn, man er på
vej ind i. På dette foto ses Horn-
bæk havn vist direkte fra oven.

Ved navigation mellem pladserne
er det normalt bedst at benytte
forskellige former for highway-
displays, der er designet til at
give overblik og visualisere even-
tuelle kursafvigelser. Den aktive
rute er her vist i 3D. Den lilla
linie er den planlagte rute, som
passerer sikkert forbi de røde
bøjer. Båden er kommet ud af
kurs, og den hvide linie viser en
anbefalet rute for igen at komme
ind på den planlagte rute. Øverst
på skærmen ses et styredisplay.
Den røde streg angiver bådens
aktuelle kurs, og den sorte er
kursen på det aktuelle ben af
ruten. Når den røde og sorte streg
er sammenfaldende, er båden på
den rigtige kurs.

En fisk kommer sjældent alene, så
når først musikken spiller, gælder

det om at få lagt et hurtigt 
waypoint. Gedden her – fanget af

forfatteren – vejede 11,5 kilo og
var resultatet af tre drev over

samme plads. Alle drev gav fisk
over 7-8 kilo.

Ny generation af
antenner

sig langsomt til fods og skal ori-
entere sig gennem uvejsomt ter-
ræn.

Elektroniske kort
Alle moderne GPS’ere kan down-
loade E-kort og vise positionen på
apparatets display. Med den sene-
ste udvikling inden for elektroni-
ske kort, hvor man kan se alle de-
taljer lige fra dybdekurver og sejl-
render til bøjer og havnegriller,
får man ikke blot sin position; det
er også legende let at visualisere,
hvor man er. 

Udbuddet af detaljerede kort er
helt klart bedst, når det drejer sig
om vores havområder, hvor E-
søkortene efterhånden er så gode,
at de matcher kvaliteten af de bed-
ste søkort ned til mindste detalje.
Også prisen er efterhånden ved at
være nede på et rimeligt niveau.
Eksempelvis kan et søkort over
hele Danmark og Sydsverige fra
f.eks. Garmin fås til knapt 2000
kr.

Anderledes forholder det sig
med vores danske sø- og landom-

#P#L#O#T#T#E#R#



36 · Fisk&Fri

ligt baseret på 24 satellitter i
kredsløb omkring jorden. For et
par år siden blev systemet yderli-
gere suppleret af en række satellit-
ter, der med en forbedret differen-
tial korrektion af signalerne har
opgraderet præcisionen yderli-
gere – dGPS. 

»For os lystfiskere er 
GPS-systemets vigtigste

funktion uden tvivl 
muligheden for at markere
en position/fiskeplads –
og finde tilbage med få 

meters præcision«
Satellitterne sender via radio-

signaler data om deres fart og po-
sition ned til jorden, hvor infor-
mationerne opfanges af GPS-
modtageren. Ud fra disse
oplysninger beregnes positionen
på jorden. Under optimale mod-
tage- forhold kan de fleste hånd-
holdte GPS’ere i dag beregne
vandret positionen med ca. 1-3
meters nøjagtighed i dGPS-mode. 

Find fiskene – igen
For os lystfiskere er GPS-syste-
mets vigtigste funktion uden tvivl
muligheden for at markere en po-
sition/fiskeplads – og finde tilbage
med få meters præcision. En posi-
tion der lagres i GPS’ens hukom-
melse kaldes et waypoint.

Den letteste måde at lave way-
points på er ved at lægge dem
selv, når man fisker. De mest op-
lagte waypoints er selvfølgelig at
markere de steder, hvor man har
gjort nogle gode fangster, men det
kan også være en række af waypo-
ints, der kan kædes sammen til en
rute. Dette kan være nyttigt, hvis
man har planer om at dørge eller
trolle gentagne gange efter en be-
stemt rute. Ud over disse er det al-
tid en god idé at lægge et waypo-
int ved turens udgangspunkt, så
man altid kan finde tilbage.

Læg et waypoint
At lægge et waypoint er pærelet.
På de fleste håndholdte apparater
går man via menusiden ind på un-
dersiden »Mark« (marker waypo-
int) og trykker enter. Husk at rece-
iveren som et minimum skal være
i 3-D mode, før du trykker OK. På
plottere er det ofte endnu lettere –
her er der simpelthen en knap på
tastaturet, der hedder waypoint,
hvor man blot skal trykke/dob-
beltklikke på knappen.

Waypoints navngives automa-
tisk i fortløbende numre, hvilket
er en fordel, når der er fisk, og det
skal gå hurtigt. Nummereringen
har ydermere den fordel, at det er
lettere at gennemskue positioner-
nes historik. Men når man skal
huske og genfinde positionerne på
lang sigt, er det dog en stor fordel
at omdøbe sine waypoints via
»edit waypoint« til ord, der giver
bedre mening – f.eks. Laks-22,6
eller Pohls-banke-SV. Ordene
indtastes normalt via en simpel
staveplade.

Når waypointet skal genfindes,
går man via menusiden typisk til
undersiden »waypoint« eller »find
waypoint«. Normalt dukker to

muligheder op – »nearest way-
point« eller »by name«. Først-
nævnte er indlysende nok den hur-
tigste at bruge, hvis man er tæt på
waypointet, mens sidstnævnte
bruges, når man skal finde nogle af
de fjernest beliggende positioner. 

Når waypointet er fundet, hig-
hlightes det, hvorefter der trykkes
»enter« og »go-to«. Eller sagt på
en anden måde – proceduren er så
enkel, at enhver kan lære de mest
grundlæggende gps-funktioner på
5-10 minutter. 

Aflæsning af position 
At markere waypoints som skitse-
ret ovenfor kan gøres uden nogen
kendskab til koordinater. Tilsva-
rende er det på en plotter let at
markere nye waypoint langt fra
ens nuværende position – positio-
nen plottes simpelthen med curso-
ren og lagres som et waypoint.
Når koordinaterne på GPS-dis-
playet skal oversættes til en posi-
tion på papirkort – eller hvis man
finder en position på papirkort,
som skal overføres til GPS’en, så
bliver det lidt sværere – her skal
man nemlig have kendskab til po-
sitionsformater som UTM- og
længde/breddegrad-systemet. 

UTM benytter metriske enhe-
der og er derfor umiddelbart let-
tere at bruge end grader, hvor der

regnes i brøkdele. Læs mere om
hvordan koordinaterne aflæses
manuelt i bogen »Friluftsliv – ån-
der åben himmel året rundt« af
Jens Bursell.

Indtast koordinaterne korrekt
En af de mest klassiske GPS-bru-
gerfejl er, at positionerne indta-
stes forkert. Resultatet bliver, at
de ikke stemmer overens med vir-
keligheden. 

Fejlfortolkning af de indtastede
data undgås ved at give GPS’en de
informationer, som skal bruges til
at afkode koordinaterne korrekt.
På en typisk GPS vælges under
»menu« – »set-up« og »units« føl-
gende: a) positionsformat (f.eks.
UTM), b) geodætisk datum, c) en-
heder (m) og d) nordreference.

På grund af jordens krumning
og problemerne med at overføre
denne til et todimensionalt stykke
papir, har kort i forskellige områ-
der varierende referencepunkter
eller geodætisk datum – også kal-
det kortdatum. Geodætisk datum
er stort set altid oplyst på kortet –
hvis ikke så benyt standard ind-
stillingen WGS84, som også be-
nyttes på stort set alle danske
søkort. Danske og mange svenske
topografiske landkort i stor måle-
stoksforhold har f.eks. kartdatum
ED-50. Glemmer man at fortælle
GPS’en dette, kan positionsafvi-
gelsen let blive adskillige hun-
drede meter! 

Nordreferencen indstilles nor-
malt til magnetic.

Husk altid kort og kompas
Uanset hvor god en GPS man har,
kan modtageren løbe tør for batte-
rier eller man kan tabe den i van-
det. Som ekstra sikkerhed bør
man derfor uanset hvad altid med-
bringe kort og kompas.

➛ dGPS
På de fleste modtagere fra før 2006
kan det være problematisk med
forringelse af præcisionen, når
man befinder sig tæt på klipper,
stejle bakker eller skov – enten
fordi signalet reflekteres og for-
vrænges eller fordi objekterne
simpelthen skygger for signalet. 

Dette problem synes dog elimi-
neret på nogle af nyeste og mest
følsomme antenner fra f.eks. fir-
maet SirF, der netop har indgået et
samarbejde med GPS producenten
Garmin. Følsomheden på denne
type af antenner er så stor, at man
uden problemer kan modtage sig-
naler selv i tæt skov og i midt inde
bygninger!

PC og GPS –
Mapsource
At foretage manuel koordinataf-
læsning og indtastning kan være
en arbejdskrævende proces. En
løsning på dette kan være pro-
grammer som f.eks. Garmins
Mapsource, der er konstrueret til at
arbejde med kortdata. Programmet
har et væld af smarte funktioner,
hvoraf den vigtigste er, at man kan
vælge waypoints og ruter blot ved
at klikke med musen på et E-kort.
På ganske få minutter kan man
lave en rute og derefter downloade
den til sin GPS via et interface ka-
bel.

Også når der fiskes fladfisk, gælder det om at pinpointe de helt rigtige
spots. Dette er blot én af mange fiskesituationer, hvor en gps er fuld-
stændig uundværlig.

dGPS

PC og GPS –
Mapsource
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