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– HVAD ER DET for nogle skalle-
stænger, griner vores skipper Joe
med et glimt i øjet, da vi går om-
bord på Gismoe – en af Sundets
mest fangende småbåde. Og han
har helt ret – i forhold til det tradi-
tionelle Øresundsgrej er vores
vertikalstænger, 0,10 liner og små
softbaits helt klart i pixieafdelin-
gen set i forhold til det grej, der
traditionelt anvendes på Øresund.
Efter blot ti minutters sejlads er

vi ude på pladserne, og efter kort
tid er der hug på det lette grej. Det
mærkes som et let løft i den
spinkle stang, men da modhugget
forplanter sig til fisken, giver det
et ordentlig ryk i stangtoppen, der
danser lystigt op og ned, mens jeg
pumper fisken op til overfladen.
Med et sikkert greb i 0,55 mm
fluorocarbon forfanget løfter jeg
torsken sikkert op i båden.
Fisken, der vejer cirka to kilo,

er en fornøjelse at fighte med let
grej, men på trods af dette, er der
masser af bøffer i stangen til at
kunne fighte langt større fisk. Jeg
er derfor ikke nervøs, hvis en af de
store fisk skulle lade sig friste af
mit lille softbait.
Mine eksperimenter med drop-

shotting efter torsk startede i
2008, da jeg fiskede med hollæn-
deren Maurits Kuijs, men her var
størstedelen af vores fiskeri dog

fokuseret på traditionelt vertikal-
fiskeri med ekstremt tynde liner
og mindre jigs. Resultatet af dette
fiskeri var ikke til at tage fejl af.
Kombinatioen af 0,08 – 0,10 mm
fletliner og små levende jigs gav
markant flere bidefisk end de
store tunge rørpirke. Læs om
disse ture på www.fiskogfri.dk’s
artikelarkiv.

DROPSHOTTING er som sagt ikke
mit hovedfokus på disse vertikal-
ture, men allerede dengang er jeg
overbevist om, at netop denne
teknik er en metode med et om
muligt endnu større potentiale til
dansk torskefiskeri – end det tra-
ditionelle vertikalfiskeri.
Grunden er indlysende. Når

man fisker fra almindelige små-
eller turbåde, er denne teknik
markant lettere at styre for begyn-
dere, fordi det er lettere at holde
bunden og have føling med agnen
samt de mindste nap. Årsagen er,
at det er muligt at bruge tungere
lodder uden på nogen måde at gå
på kompromis med den ekstremt
delikate og lokkende bevægelse
af det lille lette softbait.

PÅ JIGS til traditionelt vertikalfi-
skeri sidder vægten direkte på soft-
baitet i form af jighovedet. Det be-
tyder, at du skal løfte hele jiggens
vægt for at tilføre agnen de lok-
kende og livlige bevægelser, der er
så vigtige for at udløse hugget.
Dropshotting virker stik mod-

sat. Her sidder det lille og ubela-
stede softbait direkte på linen
over loddet – og de lokkende be-

Jens Bursell med en fin torsk
taget på dropshotting. Med grej

som dette er det en ren fornøjelse
at fighte mindre fisk – men det er

samtidig muligt at lande langt
større fisk.

I disse tider søges med lys og lygte efter en ny teknik, der nedsætter risikoen for fejlkrogninger under
bulefiskeri. Meget tyder på, at løsningen kan være varianter over den delikate vertikalteknik – dropshotting.
Her får du opskriften på metoden, der yderst sjældent giver fejlkrogninger – men samtidig giver markant flere
bidefisk.
Tekst og fotos: Jens Bursell
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vægelser tilføres ved at give en
lille smule slæk i linen. Eller sagt
på en anden måde – du kan groft
sagt bruge lige så tung vægt du
vil, uden at gå op i særlig meget
tungere grej – eller trætte dig selv
ved at skulle løfte belastningen
fri af bunden under det praktiske
fiskeri. Det her er topeffektivt
finlir.
Men hvad er så egentlig forskel-

len på dropshotting – og de andre
traditionelle danske teknikker,
hvor en tung pirk kombineres med
en gummimak og/eller ophænger.
Jo – lige som ved jigfiskeri skal du
løfte hele pirkens vægt for at skabe
de lokkende bevægelser i agnen.
Det skal du ikke ved dropshotting,
fordi softbaitet tilføres sine deli-
kate, fjerlette og dansende bevæ-
gelser udelukkende ved at veksle
mellem stram og slækline – uden
at løfte loddet fra bunden.
I stærk strøm bliver man af og

til nødt til at hæve og sænke hele
taklet inklusivt loddet en smule
for at mærke og holde kontakten
til bunden – men det er ikke disse
bevægelser, der giver lokkeeffek-
ten af det lille ubelastede softbait
under det praktiske fiskeri.

pagnefiskeri ud får Ålsgårde i det
nordlige Øresund, men vi blev
desværre stoppet af for meget dri-
vis i Helsingør Nordhavn. Josef –
alias Joe – har derfor på trods af
værkende arme fra gårsdagens
vilde torskefiskeri, været så flink,
at give os et lift på hans markant
større båd Gismoe, hvis motor er
noget bedre gearet til at skubbe
rundt på de store isflager, der be-
sværliggør fiskeriet. Han sværger
til sin 500 grams rørpirk – og det
varer heller ikke længe inden han
får en mindre bidefisk på bulefi-
skernes klassiske favorit. Men det
skal vise sig at blive dagens ene-
ste.

Dropshotting er ekstremt effektivt
– og er en oplagt teknik, hvis du

vil give dine pirkefiskende venner
lidt røg. Et bredspolet fastspole-

hjul som fx dette Red Arc fra Spro
er et rigtig godt bud på et lille og
let, men ikke alt for dyrt hjul, der

kan klare mosten på
havet. 0,10 mm fletline er et godt
udgangspunkt, men teknikken kan

også dyrkes med kraftigere line
og tungere lodder på fx turbåd.

Joe Hochmut i færd med at fighte
en fin torsk ombord på sin båd

Gismoe.

�

VI ER UDEmed en af landets skrap-
peste torske– og bulefiskere Josef
Hochmut fra Birkerød. Egentlig
skulle vi have været ude dagen
før, hvor der var et kanon cham-
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– YEP – så er den der, råber min
bådmakker – Lars Andersen fra
Køge. Hans stang banker godt
igennem, idet en torsk lader sig
friste af hans Dying Minnow
knapt 25 meter under os. – Det er
bare en super sjov måde at fange
torskene på, griner han, og jeg må
give ham ret. Nu om dage, hvor
der generelt er noget længere mel-
lem stortorskene på Øresund, gi-
ver det et meget sjovere fiskeri at
fiske med lettere grej. Og – netop
på grund af den topeffektive drop-
shotting teknik er det muligt at
gøre uden at gå på kompromis
med effektiviteten – tvært imod.
Få sekunder efter er der også

hug på min lille Projointed Storm
Minnow, og sådan bliver det ved.
De små livlige dropshot-softbaits
lokker den ene efter den anden
torsk til at hugge, selvom de fleste
af de torsk vi ser blive landet på de
omkring liggende turbåde, næsten
alle er kroget i ryg eller hale med
kæmpestore trekroge.
– Inspireret af saltvandsverti-

kal-artikerne i Fisk & Fri gik jeg
selv i gang med dropshotting i
sensommeren 2010, fortæller
Lars, der har haft rigtig gode erfa-
ringer med teknikken. – Mange
tror, at dropshotting med tynde li-
ner kun er noget, der kan lade sig
gøre fra småbåd, men mine erfa-
ringer viser, at det kan være
mindst lige så effektivt fra en gan-
ske almindelig turbåd. Allerede
fra de første ture havde jeg stor
succes med det, og den tur jeg hu-
sker allerbedst var et klubmester-

skab i havfiskeri på skibet Havlit i
efteråret 2010. – Vi skal nok pille
proppen ud af Øresund lød det fra
de sejerssikre klub kammerater,
mens de klargjorde deres 500
grams pirke. En udmelding der
faldt godt og grundigt til jorden,
som dagen skred frem. Både jeg
og min kammerat fangede suve-
rænt mere end vores klubkamme-
rater, der fiskede oldschool pirke-

fiskeri. Da dagen gik på held
havde jeg og min makker Jesper
Jensen som begge dropshottede
fået til sammen 40 fisk. De øvrige
18 deltagere måtte se sig totalt ud-

fisket med blot tredive fisk til de-
ling. Med til historien hører, at de
øvrige fiskere fiskede både med
pirk, mak og ophængere. Groft
sagt udfiskede vi vores klubkam-
merater med en faktor ti – på trods
af, at de på deres takler havde til-
sammen 5-8 krogspidser – mod
vores takler, der kun har en en-
keltkrog…

MIT DROPSHOTFISKERI fra småbåd
har primært foregået vedVindmøl-
lerne ud for Københavns Havn –
samt området ud Hven sammen
med kammeraterne Kim Hansen
og Jesper Jensen, fortsætter han. –
Jeg var den første af os til at fiske
med det helt rigtige udstyr – dvs
offset kroge, dropshotbaits og de
helt tynde liner.Men da de så, hvor
effektiv teknikken var udført med
det rette grej, gik der ikke lang tid,
inden de også havde det rette drop-
shotting udstyr.

Det fede ved dropshotting er i
øvrigt, at det er meget billigere end
pirkefiskeri. Fordi ingen kroge er i
direkte kontakt med bunden, mi-
ster man ikke nær så meget grej.
Og – hvor en pirk typisk koster 30-
35 kroner, så koster et softbait kun
nogle få kroner, hvisman køber det
rette sted, slutter Lars.

Lars Andersen har haft
stor succes med dropshotting

– både fra tur- og småbåd.
Og i alle tilfælde har det været
traditionelt dansk pirkefiskeri

overlegent.

Dropshotting giver markant flere
bidefisk – og stort set ingen

fejlkrogninger. Selv når der som
her fiskes på traditionelle

gydetorskebuler.
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DROPSHOTING

“HVIS DU ELSKER
BULEFISKERI, MEN
ER TRÆT AF AT
FEJLKROGE FISK,
SÅ ER
DROPSHOTTING
METODEN, DER
LØSER PROBLEMET
– OG GIVER
MARKANT FLERE
BIDEFISK”.

�
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STÆRK STRØM er ingen hindring
for det delikate dropshotting fi-
skeri. Fiskedagen starter med
svag-moderat strøm, men faktum
er, at sidst på turen hvor både
vind og strøm er ret stærk – er de
eneste fire bidefisk, der bliver
landet, faktisk taget på dropshot-
ting. 500 grams pirken lander
ikke en eneste på trods af, at den
er fire-fem gange så tung, som de
lodder vi under disse forhold bru-
ger til dropshotting. Og hvorfor
mon det? Jo – selv om rørpirken
er tungere, så er linen, der kræves
til at fiske med den mere end tre
gange så tyk. At fiske med en
tung rørpirk kræver nemlig me-
get kraftigere line – dels fordi
man konstant løfter den tunge

enkelt fisk ved gattet. Desuden har
vi haft en fisk, der var kroget på
undersiden af munden –men foran
gællerne. Joe, der har fisketmed en
stor 500 grams rørpirk, har fået en
enkelt bidefisk på cirka halvandet
kilo – samt fejlkroget cirka ti fisk
typisk i ryggen eller halen.
Det er ikke svært at forestille

sig, hvilket potentiale denne nye
teknik har, hvis du vil undgå fejl-
krogninger, fange flere fisk – og
gøre det påmarkant lettere grej, så
også mindre og mellem fisk er
sjove at fange. Det er trods alt
dem, der er flest af.

Dropshot-taklet til torsk laves af
0,55-0,6 mm hardmono, nylon el-
ler fluorocarbon. Med et
arsenal af lodder på 40-150 gram
klarer man de fleste situationer –
også i stærk strøm. Taklet
sammenføjes til hovedlinen med
en lille rig-ring.

Joe i fuld færd med at styre
Gismoe sikkert igennem tæt
drivis – en projekt der gav meget
lidt reel fisketid under turen.

En solid torskebule, men masser
af fisk, der kun lod sig overliste
på de forførende lette softbaits.

Dying Minnow fra Savage Gear
er en suveræn dropshotting agn,
der danser forførende lige foran
snuden på torsken. Netop fordi
agnens bevægelser gives på slap
line, er det ikke nær så trættende
at dropshotte, som det er at pirke-
fiske.

Sådan binder du en dropshot-not-
a-knot: Før forfanget lodret ned

gennem øjet.

Læg 3-4 tørn baglæns på
offsetkrogen –

– og før den tilbage gennem øjet
nedefter. Krogen står nu vinkelret

ud fra linen, hvilket giver de
lokkende bevægelser. Afslut med

en klat sekundlim.

DROPSHOTING
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“…BRUGER DU EN
TRE-FIRE GANGE
SÅ TYND LINE, KAN
DU SLIPPE AF STED
MED AT BRUGE ET
TRE-FIRE GANGE
SÅ LET LOD – OG
HOLDE BUNDEN
LIGE SÅ GODT SOM
SIDEMANDEN MED
DEN TUNGE PIRK”.

pirk med deraf følgende slitage,
men også fordi man har meget
større risiko for bundhug med en
tung pirk, hvor krogen sidder i
bunden. Tykkere line giver et
meget større strømpres, men bru-
ger du en tre-fire gange så tynd
line, kan du slippe af sted med at
bruge et tre-fire gange så let et
lod – og holde bunden lige så
godt som sidemanden med den
tunge pirk.

OM EFTERMIDDAGEN, da vi går i
land, er vores lette vertikaludstyr
ikke længere noget, der bliver gri-
net af. Det meste af dagen er gået
med at sejle rundt i drivis for at

finde nogle lidt større fisk, men i
alt er det dog blevet til et par timers
fiskeri. Lars og jeg, der begge har
fisket 100% dropshotting har fået
hhv 14 og 12 bidetorsk op til lidt
over fem kilo – samt fejlkroget en


