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Tappade fiskar är någoT som öringfiskaren är van 
vid. Många av huggen märker du bara som ett par 
häftiga ryck i linan. Grovt räknat tappar skandina-
viska kustflugfiskare hälften av alla hugg. Förkla-
ringen är simpel: ett enkelt kroktest visar att tradi-
tionella kustflugor i storlek 6 till 2 krokar uselt i de 
hårda delarna av havsöringens käft. Du behöver gå 
ner till storlek 12 för att hullingen ska ha en realis-
tisk chans att tränga in i de hårda käkarna.

När vi kustfiskaren talar om tappade fiskar säger 
vi ofta: ”De bara nafsar efter flugans stjärt”. Argu-
mentet är mycket vanligt vid fiske med räkimitatio-
ner, som till exempel Pattegrisen. Men om vi nu ser 
det från fiskens synvinkel? Vad skulle vara poängen 
med att bara bita i räkans antenner i stället för att 
suga i sig hela godbiten? 

Även om du strippar in flugan det snabbaste du 
kan med tvåhandsdrag, så rör sig ändå flugan lång-
samt och dessutom i en lätt förutsägbar bana. Med 
andra ord det enklaste bytet i världen för en vild 
rovfisk. Och i motsats till levande bytesdjur så för-

söker din fluga inte ens att gömma sig under en sten 
eller i en tångruska. Din fluga är alltså lättare att 
fånga än det levande bytet. 

Men om det nu är så lätt för en havsöring att 
suga i sig din lilla fluga, varför tappar du då så 
många fiskar?

Ineffektiv fisketeknik
Jag vill påstå att det många gånger 
är en illusion att fisken 
inte tar ordentligt. Visst, 
du kan kanske mista 
enstaka fiskar för att de 

kroka fler
med rätt krok

Kustfiskare tappar många öringar. Ofta beror det på att kroken fäster dåligt i 
öringens käft. Fiskejournalens krokexpert Jens Bursell har genomfört ett 
stort kroktest och kan nu avslöja resultatet. Använd rätt krok så kommer du 
att landa fler fiskar. Och rätt krok är alltid mindre krok. Garanterat! 

AV  Jens Bursell  redaktion@fiskejournalen.se

om det nu är så lätt för en havsöring att 
suga i sig din lilla fluga, varför tappar du 
då så många fiskar?

Traditionella kustflugor, bundna på krokar i storlek 
4–2, behöver ett drag på runt två kilo direkt på 
krokspetsen vid mothugget för att tränga in i de hårda 
delarna av havsöringens käft. Men, med ett klass 7-spö 
är det i praktiken sällsynt med mera än 0,5-1 kilos drag 
som fortplantas till själva krokspetsen, innan fisken 
skakat på huvudet och det är för sent.
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tappade fiskar.
Jag har testat krokar och satt siffror på faktorer 

som penetration och styrka, samt relaterat detta till 
den reella kraftöverföringen i mothugget och den 
press man lägger på fisken under fajten. Det är tyd-
ligt varför streamertekniken misslyckas vid hälften 
av de gånger då en fisk snappar upp din fluga.

Testresultaten visar att man med ett normalt 
mothugg, med ett klass 7-spö, sällan hinna accele-
rera kraften i mothugget från mer än 0,3 till 1,4 kilo, 
innan fisken har skakat flera gånger på huvudet – 
och då är det försent. 

Du kan inte heller överföra hela kraften till själva 
krokspetsen, speciellt inte när fisken biter över mit-
ten eller fronten på flugan, då den låser flugan mel-
lan käkarna och hämmar kraftöverföringen till krok-
spetsen i mothugget.

Linbågar och linans elasticitet minskar och för-
dröjer också kraftöver föringen. Det innebär att den 

har en dålig dag, men jag tror att i de allra flesta fal-
len tappar du dem för att traditionell, skandinavisk 
streamerteknik helt enkelt är ineffektiv.

För att dokumentera problemet började jag för 
några år sedan att intervjua fiskare jag mötte på 
kusten. De allra flesta var rutinerat folk som fiskade 
på traditionellt sätt med fisk- och räkimitationer, 
bundna på krokstorlek 6 till 2. Jag frågade noggrant 
ut dem om antalet kontakter och antalet landade 
fiskar.

Det resulterade i en databas över 534 havsörings-
kontakter som visar att 54 procent av fiskarna tap-
pas. Detta är lite fler än vid spinnfiske, där vår data-
bas med 762 kontakter visar att 51 procent tappas.

En spännande detalj är att flugfiskestatistiken 
visar att man vid en vattentemperatur under tio gra-
der tappar 62 procent av fiskarna, medan man vid 
temperaturer över tio grader bara tappar 36 procent.

Krokstorleken är pudelns kärna
Kärnan i problemet med tappade fiskar verkar helt 
enkelt vara de relativt stora krokar som traditionellt 
används vid kustfiske. De tränger inte in ordentligt 
när krokspetsen möter de hårda delarna i fiskens 
käft. Och i kombination med den markanta häv-
stångseffekten som de traditionella, långskaftade 
streamerkrokarna har, resulterar det i massor med 

Vid vattentemperatur under tio grader 
tappas 62 procent av fiskarna, medan det 
vid temperaturer över tio grader sjunker 
till 36 procent tappade.

Under mer än 29 års fiske från norska laxälvar och 
fjällvatten till svenska havsöring och gäddvatten har 
Vicke gett mycket bra fångster. De senaste åren har 
den också använts till trolling med utmärkt resultat.
Fiska med originalet som har den rätta Vickegången.

•   Lättkastad med lockande gång i alla farter.
•   Vickar även när den sjunker.
•   Kan spinnas, jerkas eller trollas.
•   Perfekt till öring, lax, gädda och gös.
•   Finns i 37 läckra färger i 15, 20, 30 och 40 gram.

Konstruktör 
av Vicke sedan 1983

Lennart Hamrin

Distribueras av: 
WIGGLER AB, Brålandsvägen 13, 444 60 STORA HÖGA  

www.wiggler.se

Samma krok med 1,3 kilos drag direkt i krokspetsen, men inte ens 
här har hullingen trängt in. I praktiken klarar du oftast inte att 
accelerera ett så kraftigt drag, innan det är för sent.

Den kraft som överförs direkt till krokspetsen i mothugget med 
ett klass 7-spö är ofta bara 0,5-1 kilo. Här dras det med 0,8 kilo i en 
storlek 6 Daiichi 1710: Hullingen har inte trängt in.

0,8 kilos drag på en ensam gren av Owner ST36 BC X i storlek 16. 
Hullingen har trängt helt in i briketten som i hårdhet påminner om 
de hårda delarna i en havsöringskäft. 

0,8 kg 
#6

1,3 kg 
#6

0,8 kg 
#16

Så här ser det ut när du placerar en storlek 4-streamer 
i den hårda delen av havsöringskäften, och gör ett 
våldsamt mothugg med tjugo meter lina ute. Detta ser 
du sällan efteresom du oftast tappar fisken så snart 
den skakar på huvudet.
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kraft som överförs till krokspetsen, innan mothugget 
hunnit accelerera fullt ut, sällan är över 0,5–1,0 kilo. 
Om det uppstår en hävstångseffekt, eller om fis-
ken skakar på huvudet under detta korta ögonblick, 
är risken för att kroken åker ur fästet naturligtvis 
mycket stor.

Små krokar fäster bättre
Penetrationstesten visar att det är lätt nog att sätta 
kroken med till exempel 0,5-1 kilos kraft i de mjuka 
käftdelarna – både med små trekrokar och med 
streamerkrokar. Men, när kroken prickar de hårda 
delarna i havsöringskäften, då är det enbart de 
mycket små trekrokarna som tränger in. 

Ju mindre, tunnare och därmed skarpare krokarna 
är, desto lättare penetrerar de. En krokgren penetre-
rar lättare än två eller flera, men i gengäld ger flera 
grenar bättre krokfäste. Att alla tre krokarna får 
fäste samtidigt sker väldigt sällan. Även i de hårda 
delarna av havsöringens käft kan krokar som är 
mindre än storlek 12 tränga in förbi hullingen, med 
den kraft du lägger på kroken medan mothugget 
accelereras.

Vid de tillfällen när du hinner att blixtsnabbt 
accelerera ditt mothugg upp till 1-1,5 kilo kan du, 
med ett klass 7-spö ofta lyckas med att fästa en 
storlek 12 trekrok även i de hårda delarna av käften 

(markerad med blått i diagrammet på nästa upp-
slag). Men du är på väg in i gråzonen. 

När du når upp till krokar större än 12 visar tes-
ten att krokarna helt enkelt penetrerar sämre och 
sämre. I området markerat med rött i diagrammet 
har du passerat gränsen för effektiv penetration i de 
hårda mundelarna och här är det i praktiken omöj-
ligt att få ett bra krokfäste med den kraft du kan 
överföra till krokspetsen i mothugget.

Eftersom en mycket stor del av laxfiskar-
nas käft består att hårt benmaterial är det 
uppenbart varför så mycket fisk tappas: 
krokarna skakas av när hullingen inte 
ens har trängt in. 

Under en normal 
fajt, när du kan låta 
fisken göra långa 
rusningar, får 
du, med ett klass 

de krokar som vi normalt använder vid 
vårt kustflugfiske är alltså så våldsamt 
överdimensionerade att det förstör 
penetrationen.

Johan Abelsson
0708 768 910

hittar du på

Abels Salmon Catcher
Utgångshamnar:

Simrishamn - Bornholm - Grisslehamn

Abels Salmon Catcher med logo.indd   1 2011-10-18   16.16

Abelfishing.com

www.savenfors.nu 
Tel: 0591-180 68

3-årigt Naturbruksprogram. En gymnasieutbildning med lärande 
genom upplevelser. Allt från insamlande av växter och insekter till 
rena sportfiskearrangemang med guidning, övernattningar och mat-
lagning. Vi har fina utbildningslokaler med eget laboratorium och 
tillgång till 100-tals sjöar och vattendrag. Skolan har ett elevboende 
med stugvärd centralt i Hällefors med bra lägenheter. 
Både teoretiska och praktiska delar 
• Vatten- och fiskevård • Sportfisketurism 
• Friluftsteknik • Skötsel av fiskevatte 
• Fisketillsyn • Studieresor m m

Vi har fördjupningar i form av 
vattenbruk, naturguidning, sportfiske 
och vatten- och fiskevård 

Gymnasieutbildning med riksrekrytering
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ÖRING

 FiG Sportfi ske, Gnosjö

Fråga efter havsöringsfavoriterna
hos din fi skeredskapshandlare.

 STRIPE  
Ett havsöringsdrag som ökat i 
användning de senaste åren. 

Finns i 15, 20 och 30 g, 
alla i 10 fångstrika färger.  
15 g är dessutom blyfritt.

GNOSJÖDRAGET  
 Det klassiska havsörings-

draget har nu fått nya färger i
15, 20 och 28 g. Med Gnosjö-

draget bestämmer du vilket 
djup du vill fi ska på. 

Låt sjunka, börja veva. 

(PS. Gäddan gillar också Gnosjödraget).

 Havsöringsfavoriterna har 
blivit fl er! Många nya färger, nya 
storlekar. Lätt- och långkastade.

NU
23

färger

7-spö, sällan behov av att lägga mera än 0,8-1,2 
kilos press på fisken – speciellt om du använder 
hjärnan mera än musklerna. 

Vid enstaka tillfällen, med mycket stor fisk som 
måste hållas hårt, kan det hända att du måste lägga 
1,4 till 1,8 kilos press på fisken – men inte ens då är 
det någon större risk att du tappar fisk på krokar i 
storlek 16-18. 

De krokar som vi normalt använder vid vårt kust-

flugfiske är alltså så våldsamt överdimensionerade 
att det förstör penetrationen och därmed går ut över 
fångstresultatet.

”Min streamer sitter alltid med kroken perfekt i 
mungipan”, är en fras man ofta hör från oss flugfis-
kare. Och visst är det så, de flesta gånger vi landar 

en fisk ser vi att kroken ofta sitter just i mungipan. 
Det vi inte ser, är alla de fiskar vi tappar på grund 
av att kroken istället träffat den hårda käken. I de 
lägena lossnar den så snart fisken skakar på huvu-
det. 

Små krokar håller för påfrestningen
Den teoretiska fördelen med stora streamerkrokar, 
över storlek 4-2, är att de ger ett djupare krokfäste 
och att de då ger ett bra krokfäste, som kan tåla 
extrema belastningar. Priset du betalar är dock att du 
mister hälften av alla påslag. 

Visst tål en stor streamerkrokar hårdare tag än en 
liten, men i samband med normalt kustflugfiske är 
det helt oväsentligt eftersom du i praktiken aldrig 
kommer att lägga så hård press på fisken. 

Vägen till bra fångststatistik är alltså att byta till 
betydligt mindre krokar.

Tänk på flugans storlek och typ
Med konventionell teknik och bruk av mindre kro-
kar måste du också skala ner storleken på flugan. 
Men i praktiken dikterar faktorer som till exempel 
synlighet, avsökningseffekt och imitation av speci-

DE FLESTA FISKARNA LANDAS

MÅNGA TAPPADE FISKAR
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Penetration
på två grenar

Penetration
på en gren

God penetration

Medium penetration

Dålig/ingen penetration

Kraftigt mothugg
med ett #7-spö

Jag är säker – vägen till extremt bra 
fångststatistik är att byta till betydligt 
mindre krokar.

Diagrammet visar ett tydligt samband!
 ➤Diagrammet här ovanför visar att ju större krok, desto svårare är det att tränga in i de hårdare 

delarna av havsöringens käft. De små trekrokarna i storlek 18–22 ligger alla i det ljusgröna/blå 
området, där man med ett hårt mothugg med ett spö i klass 7–8 kan kroka fisken.

 ➤ Ju mindre krok, desto lättare penetrerar den. Kommer du upp i krokstorlekar över 10, blir det 
svårare och svårare att sätta kroken.

 ➤Kroktestet visar också att du i praktiken inte kan räta ut krokar i storlek 16–18 under en normal 
fajt, inte ens med ett spö i klass 7–8.

På en streamer verkar hävstångs effekten på så sätt att krokböj och spets bryts baklänges ut med en kraft som är många gånger större än den 
press du lägger med spöt. Självfallet är det enkelt att med hävstångseffektens mångdubblade kraft bryta en krok baklänges ut när hullingen 
inte ens har trängt in!

ella födoämnen ofta storleken på flugan. Många av 
de populäraste kustflugorna är därför 4-10 centi-
meter långa. Med så stora flugor och konventionell 
teknik är det inte möjligt att dra fördel av de små 
krokarnas suveräna penetrationsegenskaper. 

Tubflugor är det mest uppenbara och ett första 
steg på vägen när du vill använda mindre krokar på 
större flugor. Så länge flugan inte är för tjock och 
kroken inte allt för liten ger det betydligt bättre 
fångstresultat.  

fotnot: 
Under året kommer vi att bjuda på fler artiklar som 
visar hur du med små medel kan förbättra din fångst-
statistik ytterligare. Håll utkik!

Med 
mindre 
krokar 
måste 
du också 
skala ner 
storleken 
på flugan.


