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SÅ ER DET NED MED PIRKEN, råber
Martin, mens han top fokuseret
bringer båden i position lige ops-
trøms torskebulen, der tegner sig
tydeligt på loddet, mens han hol-
der båden på skruen, så pirkene
kommer til at dale helt perfekt.
Sekunderne går, mens vi betragter
linen løbe af multihjulene, indtil
spolen et splitsekund efter stopper
sin rotation som et tegn på, at pir-
ken har nået bunden. Jeg når lige
at samle lidt slækline op, inden
det giver et godt ryk i stangen, og
da jeg kigger over til Hubert, har
han også fisk på.
Rundt om os ligger andre

småbåde, der også har fundet fi-
skene, og der er mildest talt rigtig
godt gang i den. Lige netop i dag
er fiskene ikke så store, men som
de fleste ved, er chancerne for en
måler over 10 kilo næppe særlig
meget større noget andet sted i de
indre danske farvande. – Der er
masser af fisk herude for øjeblik-
ket, fortæller Martin – selvom
snitstørrelsen unægtelig er mar-
kant lavere end i de gode gamle
dage fra halvfjerdserne til fir-
serne.

SMÅBÅDSFISKERIET EFTER TORSK
er egentlig slet ikke så svært, hvis
man giver sig lidt tid til at lære
det, fortæller Martin, mens
han rutineret lander
sin fisk med den
ene hånd, og gør
klar til at sejle
videre med
den anden. –
Bulefiskeriet
kan dyrkes
hele året rundt,
for i modsætning til
hvad mange tror – er »buler« på
loddet noget man ser hele året, når
fiskene samler sig i stimer, fort-
sætter han. – Når de gyder om vin-
teren, så sker det frit oppe i van-
det.
Trin ét er at få anskaffet sig en

ordentlig båd med ekkolod og
plotter. Set i forhold til, hvad de
fleste fiskede fra i firserne og
halvfemserne kan man faktisk
klare sig med ret lidt. Er det godt
og stille vejr med en god stabil
vejrudsigt, kan man ofte klare sig
med en almindelig 15-17 fods
jolle, men det siger sig selv, at lidt
større både med mere avanceret

� SÅDAN GØR DU:

BULETORSK
FRA SMÅBÅD
Året rundt – ikke blot om vinteren – fanges der
masser af buletorsk på Sundet. Her får du
havfiskeeksperten Martin Huberts bedste tips til,
hvordan du kommer i gang med fiskeriet.
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marineelektronik giver større sik-
kerhed for uforudsete vejrændrin-
ger og hårdere vejr.
Vil du kunne fiske under et bre-

dere spektrum af vindretninger og
vejrforhold i fx Sundet og bæl-
terne, bør du vælge en båd i 18-23
fods klassen samt en motor sva-
rende til bådens type og størrelse.

LOKALISERING AF BULER OG FISK
sker ved, at man krydser rundt for
at spotte fisk på loddet. – Når du
har spottet en god bule – og evt.
lagt et hurtigt waypoint, gælder
det om først at slippe pirkene, når
man er i den rigtige position i for-
hold til strømmen, understreger
Martin. – Sejler man med strøm-
men i meget svag strøm, kan det
være nok hurtigt at slå motoren i
bak for at blive i perfekt nedsænk-
ningsposition for pirkene, men er
der lidt mere strøm, som der nor-
malt er – gælder det ofte om at
nærme sig bulen ved at sejle op
imod strømmen: Er strømmen
moderat stopper man ofte på top-
pen af bulen og sænker ned, men
er strømmen stærk, skal man ofte
op bag bulen, før pirkene smides,

for at det passer med, at strømmen
fører dem skråt ned igennem van-
det til det punkt, hvor fiskene står
ved bunden.
Alt dette forudsætter, at strøm-

men løber i samme retning i over-
fladen og ved bunden, men det
gør den selvfølgelig lagt fra altid.

STRØMMEN i overfladen er ofte let
at se ud fra bådens drift og fx køl-
vandsstriber fra bøjer, men bund-
strømmen er lidt sværere at be-
dømme. Det du gør, er at lægge
mærke til trækket i pirken: Er der
slet ikke noget strøm, føles mod-
standen eller vægten fra pirken
ens hele vejen op, når man træk-

ker ind. Det samme gælder, hvis
overflade og bundstrøm løber
samme vej.
Løber bundstrømmen derimod

modsat overfladestrømmen, så
føles trækket i pirken markant
større under starten af indtagnin-
gen, hvorefter den pludselig føles
lettere. Hvis der udelukkende er
strøm ved bunden, fås samme ef-
fekt – blot med knapt så markant
forskel. Præcis de sammemønstre
vil man se, når man har fisk på –

blot forhåbentlig lidt tungere, gri-
ner Martin…
Nogle gange – selv om der er

kraftig overfladestrøm, skal man
smide pirken på nedstrøms siden,
så den ender med at arbejde sig
med strømmen (imod overflade-
strømmen) i bundlaget og ned til
bulen, fortsætter Martin. – Hertil
kommer så alle de kombinationer,
hvor strømmen ikke løber mod-
sat, men i alle mulige vinkler i for-
hold til hinanden. Så er det bare
med at prøve sig frem, indtil man
finder melodien. Husk at være op-
mærksom på, hvad det var du
gjorde, når det virker – for kun da
kan du reproducere din succes på
flere drev.

Man kan også komme ud for at
pirkene skal sænkes ned før bu-
len, for at den vil synke korrekt
ned til den.Men –man kan jo ikke
reagere på bulen, før man har set
den – så i dette tilfælde vil løsnin-
gen være, at man kaster pirken 8-
10 meter tilbage med et under-
håndskast, når den tikker ind på
loddet. Alternativt kan man slå
båden i bak – og så sænke pirkene
på det helt rette tidspunkt. �

Når torsken er sikkert på dækket,
kan du glæde dig til nogle

fantastiske kulinariske
oplevelser.

FOTOS:JENS
BURSELL



60 · Fisk&Fri · Nr. 1/2015

Når man har godt styr på fiske-
ret vil man ofte kunne holde sig
lidt længere på bulen ved at køre

på skruen samtidig. Båden skal
blot lige akkurat have nok frem-
drift til at holde sig i position, og
det er meget vigtigt ikke at give
for meget gas. Reelt set skal bå-
den blot stå i tomgang.

PIRKEN SKAL NED så hurtigt som
muligt. Centrifugalbremsen skal
derfor være løs. Tilsvarende
skal linen være så tynd, at den
giver minimalt modstand i
strømmen. 0,25 er fint til små-
båd, mens 0,30 ofte er et godt
kompromis på en turbåd, hvor
linen ofte får lidt mere knubs,
hvis der fx er linekludder og
linen skraber op ad bådens un-

derside, hvis man har fået fat i
en af dem på kastesiden.

Når spolen stopper rotationen,
er du nået bunden, men ofte rote-
rer spolen videre på grund af
strømmen. Læg tommelfingeren
på spolen og tag et hurtigt pirke-
tag. Opstår der lidt slæk på linen
på grund af strømmen, samler du
den op hurtigst muligt, inden du
pirker. Sørg for at være hurtig, da
det kan være et spørgsmål om se-
kunder, inden du er drevet forbi
hotspottet.

DEN BEDSTE TEKNIK er normalt at
pirke i jævne og rolige løft, hvil-
ket også giver færre fejlkrogede
fisk og mindre trætte arme. Husk
hele tiden at holde øje med lod og
plotter – dels for at se, om du har
ramt rigtigt og dels for at holde
føling med, hvor længe, du skal
fortsætte drevet, om du skal
stoppe og prøve samme bule

BULETORSK

�

“EFTER
FORBUDDET MOD
TRAWL I DET
NORDLIGE
ØRESUND FOR TRE
ÅR SIDEN, ER
BESTANDEN
EKSPLODERET – SÅ
DER ER MASSER AF
FISK LIGE NU”.

Martin Hubert med en flot
pirketorsk. – Jeg bruger normalt
ikke ophænger om vinteren, fordi
det på grund af vandmodstanden

giver et for langsomt synk samt
gør det sværere at holde bunden i

stærk strøm, afslører han. – Gummimakken øger chancen
for at kroge fisk, der hugger højt
på pirken, men er mere attraktiv
og lokkende, hvis den monteres

som ophænger, fortæller Martin.

Når stortorsken hugger, gælder
det om at holde godt fast i

stangen...

igen, så du rammer den bedre –
eller om du skal finde et helt nyt
sted.

Normalt tager jeg blot 12-20
pirketag, inden det er op og vi-
dere. Husk at give friline af og til
for at være sikker på, at du holder
bunden. Jo kraftigere strøm, desto
oftere skal du gøre dette. Et par
gange på et drev er normalt fint.
Husk, at det ikke altid kun er tor-
skebuler, det at værd at stoppe på.
Det kan også være ved en stor sten
på bunden eller lidt fnuller på lod-
det tæt ved en kant, at de gode fisk
står, slutter Martin. Nu skal der
nemlig fiskes.
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Rørpirkene, hvis farver er under-
ordnet, er typisk 4-500 gram.

Normalt har Martin en 8/0
trekrog i bunden og en 10/0 mak

i toppen på en 400 grams pirk.
Er det en større pirk får den en
10/0 trekrog i enden. Forfanget
er en halv meter 0,70 sammen-

føjet til hovedlinen med en svir-
vel. Det sikrer, at makken ikke

slider for meget på fletlinen, som
er mere sårbar end forfanget.


