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THOMAS HANSEN behøver næppe
nogen nærmere præsentation.
Gennem mere end tyve år har den
38 årige fynbo været en af de mest
eksperimenterende og nyskaben-
de havørredfiskere i landet. Det
har – ikke overraskende – smittet

voldsomt af på hans fangststati-
stik, der uden overdrivelse er i ka-
tegorien second to none. Allerede
som 17-årig købte han sin første
båd med et eneste mål for øje – at
øge aktionsradius og effektivite-
ten i sit havørredfiskeri, for på den

Med en toptunet fiskemaskine kan du
mangedoble effektiviteten af dit kastefiskeri efter
kystørrred. Følg med Thomas Hansen og hør hvad
moderne bådudstyr som fx Power-Poles,
kasteplatforme, frontmonterede elmotorer og den
seneste nye bådelektronik kan gøre for netop dit
fiskeri.

Af Jens Bursell
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HHEEFFTTIIGGTT  HHAAVVØØRRRREEDDFISKERI  FRA  BÅD

måde at kunne fiske uberørte
pladser og fange flere fisk. 
– Min allerførste båd til hav -

ørredfiskeriet langs de fynske ky-
ster var en 12 fods Limbo jolle,
fortæller Thomas, med et nostal-
gisk blik i øjnene. – Selvom mit
hjemmerevir primært var Odense
Fjord, fik jeg dog efter et par år
brug for noget lidt større. Min

næste båd var en 14 fods Askela-
den, som udover kastefiskeriet
også blev brugt til gammeldags
dørgefiskeri med blyparavaner og
wobler ved Hindsholm og Fyns
Hoved. Men i takt med, at jeg fi-
skede længere og længere væk,
fik jeg brug for endnu større både
– først en Crescent 465 og siden
en Kegnæs, da jeg i starten af
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halvfemserne inspireret af bl.a.
Niels Vestergård, kastede mig ud i
trollingfiskeriets lyksaligheder.

– DA JEG MØDTE min kone Else-
beth for 11 år siden, gik jeg til-
bage til en Crescent 465, der for
alvor var med til udvikle mit ka-
stefiskeri efter havørred fra båd,
fortsætter Thomas. – Ligesom i de
gode gamle dage var det nu igen
Odense Fjord, der stod for skud,
men i modsætning til før gik jeg
nu meget mere systematisk til
værks i mit fiskeri – og det gav i
høj grad bonus. 
Drivkraften var ofte synet af de

garvede fjordfiskere, der fiskede
fra båd og kom hjem med store

Fra et pedistal-sæde, der kan
rotere frit, kan man ubesværet og
yderst mageligt kastefiske fra sid-
dende position. Det føles næsten

som at fiske fra en barstol…

HEFTIGT  HAVØRREDDFFIISSKKEERRII  FFRRAA  BBÅÅDD
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“JEG HAVDE ET
FISKELIV FØR JEG FIK 
FRONT MONTERET 
ELMOTOR 
– OG ET FISKELIV EFTER... 
SÅ DRASTISK ER 
FORSKELLEN”.
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mængder af havørreder. Mange af
dem var strandjægere, og kom
derfor vidt omkring til steder, som
stort set aldrig blev besøgt af al-
mindelige havørredfiskere. Og
når man ligger der og spejder efter
svømmefugle, så er der også mas-
ser af tid til at spotte springende
havørreder... 
En af dem jeg særligt husker

var Hardy Larsen, som stadig fi-
sker på fjorden. Selv den dag i dag
er han en af de dygtigste fiskere.
Og en af årsagerne er, at han ken-
der fjorden som sin egen bukse -
lomme. Hans fangster fik mig for
alvor til at indse, at de der havør-
red – de er sgu overalt.
I 2006 gik jeg over til en War-

rior Pro Angler, der efter min me-
ning er en af de bedste allround fi-
skebåde på markedet. Den kan
bare det hele på både lavt og dybt
vand – og så er det en super trol-
lingbåd. Det er simpelthen en
skøn båd, som jeg har fanget mas-
ser af fisk fra i de senere år. Men
hvis det man vil er 100% kastefi-
skeri, så er det guld værd at have
en kasteplatform i begge ender af
båden. Og her skal man altså bare
have en anden båd. 

– I 2009 tog jeg derfor en beslut-
ning om at anskaffe mig den ulti-
mative båd til kastefiskeri efter
havørred, beretter Thomas. – I
sommeren 2009 blev jeg bedt om
at rigge en båd op med elmotor for

på præcist, hvilken båd jeg skulle
købe. 
Efter langs tids research sidste

halvdel af 2009 besluttede jeg mig
for at investere i den amerikanske
aluminiumsbåd Lund 1700 Pro
Sport, der efter min mening bare
er toppen af poppen, hvis man vil
satse 100% på sit kastefiskeri ef-
ter havørred.

– AFSØGNINGSTEKNIKKEN har
utrolig stor betydning for, hvor
meget man fanger som havørred-
fisker, pointerer Thomas. – Da jeg
havde min Crescent i 2003-2006
eksperimenterede jeg derfor utro-
lig meget med lige præcis dette.
Alle former for driftfiskeri samt
drivankre blev testet af, og efter

utallige forsøg med afsøgnings-
og opankringsteknikker stod det
klart, at det giver mange flere fisk
at ankre op og afsøge systematisk
med kast i vifteform, end at af-
søge drivende. 
Teknikken er meget simpel.

Sænk ankeret forsigtigt ned, så du
ikke skræmmer fiskene. Afsøg
systematisk i vifteform, hvorefter
du letter ankeret, driver en halv
kastelængde – og gentager proce-
duren. Sørg for at have ankeret
liggende over kanten på båden, så
du både let og hurtigt kan smide
det – enten når du får hug – eller
skal affiske et nyt sted. Når jeg
fandt stimen på de store fladvande
områder, så drev de andre bare vi-
dere, mens de fightede fisken – og
fandt aldrig rigtig tilbage til det
helt præcise hotspot. Men når
først jeg fik fisk, så blev jeg lig-
gende på positionen uden at
skræmme dem – og fik mange
flere fisk end de andre. Det gav
masser af fisk, men det var også
hårdt arbejde med 35-40 anker-
kast om dagen. Og netop fordi det
kan være hårdt og ubehageligt ar-
bejde at hive et iskoldt ankertov

Go Fishing i Odense. Det var en
Marine Fish 17 fra Ry Bådimport.
Efter flere prøveture i denne frem-
ragende Alubåd med kasteplat-
form og frontmonteret elmotor,
fik jeg pejlet mig endnu mere ind

op og ned, er der mange som
springer over – og dermed går
glip af en hel masse fisk.
I samme periode besøgte min

kone og jeg flittigt Florida, og her
var der masser af inspiration at
hente i flatfiskeriet efter fx bone-
fish og tarpon. I praksis er der
mange ligheder med dansk hav -
ørredfiskeri, men i USA har man
optimeret bådende til at gøre det
både lettere og mere effektivt. En
af disse hjælpemidler er de så -
kaldte Power-Poles, der er speci-
elt designet til en næsten lydløs og
hurtig opankring på lavt vand.

– POWER-POLES er en drøm for en-
hver havørredfisker – så enkelt
kan det siges. Med en god Power-
Pole trykker du blot på en knap,
hvorefter du på få sekunder
næsten lydløst har ankret op, for-

Langs bådens inderside er
monteret en Sport Track’s skinne,
hvorpå man kan montere diverse
beslag til alt fra stangholdere til

kopholdere og downriggere.

Hansens ubetingede favoritfarve
på sine blink er hvid – uanset om
det er en Stripper eller Den Stive,

der sidder for enden af linen. 
Det lille hvide apparat er

fjernbetjeningen til
Power-Polen.

�

�

HAVØRRED FRA BÅD

“EN POWER-POLE
ER UDEN
SAMMENLIGNING
VEJEN FREM, NÅR
DU SKAL ANKRE
OP PÅ LAVT VAND
UNDER 1,8 METERS
DYBDE”.
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klarer Thomas. – Glem alt om
skramlende ankre, som skræm-
mer fiskene – og kolde fingre på
ankertovet. Det her er uden sam-
menligning vejen frem, når du
skal ankre op på lavt vand under
1,8 meters dybde.
Normalt gør jeg det, at jeg fx

driver ned mod en muslingebanke
eller et rev, og når jeg når yder-

mellem stoppene, undgår jeg helst
at bruge elmotoren overhovedet.
Hvis jeg har fisket spottet uden

HAVØRRED FRA BÅD
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kanten, der hvor strømmen ram-
mer, trykker jeg på knappen, så
Power-Polen går ned og båden
lægger sig med fronten hen imod
kasteretningen. Derefter afsøger
jeg i vifteform ind over spottet. 
Hvis ikke der sker noget ret

hurtigt, trykker jeg på knappen, så
polen løfter sig lidt. Herefter dri-
ver jeg 6-7 meter længere og sæn-
ker den igen – hvorefter procedu-
ren gentages, indtil der er sølvtøj i
båden. På denne måse afsøges
pladsen systematisk uden at
skræmme eventuelle fisk. Når
man kan få afsøgningsretning til
at passe med, at man kan drive

Med en I-Pilot, som hænger i en
snor, kan man både taste, 
navigere, holde stangen og
spinne ind samtidigt. Det kan
man ikke, hvis man benytter en
fjernbetjening, der sidder på
håndled eller stanghåndtag.

Med en frontmonteret elmotor,
som ses i baggrunden, er det
meget lettere at holde båden i
position, mens man fisker –
eksempelvis med I-Pilotens

Spot-Lock funktion, der mere
eller mindre lydløst holder

bådens position selv på dybt
vand, mens man fisker.

Thomas Hansen og hans far
Kurt Hansen med et par flotte
havørred fra Odense Fjord.

“…DET GIVER
MANGE FLERE FISK
AT ANKRE OP OG
AFSØGE
SYSTEMATISK MED
KAST I VIFTEFORM,
END AT AFSØGE
DRIVENDE”.
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action, tænder jeg elmotoren og
sejler rundt i en bue, hvorefter jeg
med elmotoren tændt afsøger
samme område fra en ny vinkel.
Den vinkel agnen kommer fra har
nemlig rigtig stor betydning for,
hvorvidt fisken hugger eller ej –
især når det drejer sig om strøm-
fyldte pladser med større standfisk. 
Kan man få agnen til at accele-

rere og svinge foran fisken, er det
ofte den helt perfekte præsenta-
tion – og det indebærer ofte kast
på tværs af strømmen over eksem-
pelvis et rev. Ofte kan den helt
perfekte præsentation kræve, at
man genplacerer båden flere
gange, og her er en Power-Pole
simpelthen uvurderlig. Dels fordi
man kan gøre det næsten lydløst
uden at skræmme fisken – og dels
fordi det er så let at skifte kastepo-
sition, at man ikke forfalder til
den dovenskab, som alt for tit gør,
at man ikke får kastet fra flere
vinkler på samme hot-spot.

– FRONTMONTERET ELMOTOR er

ligeledes uvurderlig, hvis man vil
optimere og effektivisere sit båd-
fiskeri efter havørred, understre-
ger den fynske havørredguru. 
– Oprindeligt startede jeg med en
hækmonteret el-motor, men drop-
pede det igen, fordi jeg synes
drivkraften her var for svag, sam-
tidig med at den var for svær at
navigere helt præcist med. 
Men så skete der det, at jeg

prøvede at fiske med frontmonte-
ret elmotor i USA, og efter dette
var jeg fuldstændig solgt: Front-
monterede el-motorer trækker
meget bedre – og det er markant
lettere at styre båden med stor
præcision under forskelligartede
vindforhold. Man kan simpelthen
sejle så præcist med en frontmon-
teret elmotor, at det er helt uhyg-
geligt. De første gange jeg
prøvede, var det lige så hårene rej-
ste sig på ryggen af mig, og jeg
tænkte bare – hold kæft, det er for
vildt. Hvis jeg kan ligge og holde
min båd sådan her, så kommer jeg
bare til at fange mange havørred
hjemme på Fyn...
Man kan simpelthen vende på

en tallerken, og jo bedre man
lærer at bruge den, desto lettere
kan man lægge sig fuldstændig
optimalt i forhold til vind, strøm
og potentielle hotspots. Og det har
stor betydning for, hvor meget
man fanger. Faktisk er det så ef-
fektivt, at jeg de få gange, hvor
jeg er løbet tør for batteri, har

droppet alt videre fiskeri, simpelt-
hen fordi at mit fiskeri nu er byg-
get så meget op omkring den mo-
gjort, at jeg ikke længere føler, at
jeg fisker optimalt uden. Jeg
havde et fiskeliv før jeg fik front-
monteret elmotor – og et fiskeliv

Minkota Riptide 70SP på 70 lbs
thrust med IPILOT, som har den
ekstra power, der skal til for effek-
tivt at kunne udnytte funktioner
som fx Spot-Lock på den nye I-
Pilot, men mere om det senere.
Hvis du vil læse mere om front-

�

monterede elmotorer, så læs Jens
Bursell’s artikel »Elmotorer – be-
hageligt, lydløst og effektivt« fra
2007 på www.fiskogfri.dk’s on-
line artikelarkiv.
I starten styrede jeg min front-

monterede elmotor via en fjernbe-
tjening, der enten sad på mit ven-
stre håndled eller oftest i en hol-
der på den øverste del af
stanghåndtaget. Fordelen ved at
klikke den i holderen på håndtaget
er, at det er lettere at fiske samti-
digt. En anden fordel, hvis man
drivfisker er, at det er lettere at

styre båden baglæns, mens man
fighter fisken. Så kan man nemlig
trække fisken ud af flokken i ste-
det for at drive ind over fiskene og
skræmme dem fra vid og sans
med både båd og fightende fisk.

I-PILOT’EN er en væsentlig opgra-
dering, når man skal navigere og
fastholde sin position. Nogle af de
vigtigste funktioner er Spot-Lock
funktionen samt muligheden for
at lagre og følge ruter uden at
skulle tænke over retningsskift
ved de enkelte positioner i ruten.
Den er lidt større end den gamle
fjernbetjening til elmotoren, og

efter... Så drastisk er forskellen.
Så snart man har vænnet sig til at
bruge den, så fatter man slet ikke,
at man har kunnet undvære den.
Jeg har derfor brugt frontmon-

teret elmotor siden 2008, og jeg er
ikke i tvivl om, at det har haft me-
get stor betydning for mit fiskeri.
De første par år brugte jeg en
Minkota Riptide 55SP med Copi-
lot på 55 lbs Thrust. Den har jeg
dog her i 2010 opgraderet til en

Med Navionics Platinium Plus 15
søkort kan man ved hjælp af

super skarpe luftfotos på plotte-
ren afsløre ethvert gemmested for

de sølvblanke. Kortet fungerer
perfekt med fx dette Lowrance

HDS 10.

Med en Power-Pole er det
legende let at ankre op. Alt hvad
man skal gøre er at trykke på en

knap på fjernbetjeningen.

“DET ER FATALT AT
DRIVE VIDERE HEN
OVER FLOKKEN”.
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hænger om halsen på mig mens
jeg fisker. Dette er faktisk bedre
end at have den på hånden, fordi
jeg både kan holde stangen, dreje
håndtaget og betjene apparatet
samtidigt. Det kan man ikke når
den sidder på håndleddet.

bage til og trykker på spot-lock
funktionen igen.

RUTERNE laver jeg typisk på to
måder. Enten lagrer jeg dem,
mens jeg sejler en rute – eller også
laver jeg ruten hjemmefra fra ved
at lagre positionerne fra Google
Maps og luftfotos.
Hvis du ellers kender dine plad-

ser godt, er det klart lettest at lagre
ruten ved at trykke på en knap ved

get andet. Vil jeg fx lave en rute,
der følger et buet tangbælte, klik-
ker jeg fx 4-5 gange i en bue langs
bæltet, hvorefter jeg lagrer positi-
onerne. Herefter overføres positi-
onerne til min I-Pilot, så jeg kan
sætte vidunderet til at følge hele
ruten under det praktiske fiskeri.
Det kunne jeg ikke før, hvor jeg
manuelt skulle indstille el-moto-
ren til at følge en ny kurs mod den
næste position i ruten.

EN PLOTTER er ligeledes et vigtigt
instrument for havørredfiskeren.
Jeg har gennemsøgt markedet for
at finde den søkort plotter, der
kunne få det bedste luftfotobillede
over vand. Mit valg faldt efter
mange overvejelser på et Low -
rance HDS10, med et Navionics
Platinium Plus 15 søkort, da dette
kort er nødvendigt for, at det giver
de super klare billeder, jeg har nu.
En af de vigtigste funktioner for

mig – ud over at finde rundt mel-
lem de forskellige positioner, er at
kunne bruge luftfotos på selve
plotterskærmen, for på den måde
lettere at finde potentielle pladser –
samt visualisere forholdene om-
kring pladser, som jeg allerede
kender. Og her snakker jeg selvføl-
gelig ikke luftfotos over land, som
man normalt anvender det, men
luftfotos vist som overlay på de
normale søkort. På gode luftfotos
kan man se alt fra revler, rev og
store sten til tanghælder og revle-
gennemskæringer. Jo – her er mas-
ser af inspiration at hente, når man
skal finde frem til hav ørrederne.

HAVØRRED FRA BÅD
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SPOT-LOCK FUNKTIONEN er på
mange måder revolutionerende,
når man har brug for at forblive på
en position med fisk, hvor der er
for dybt til at aktivere Power-Po-
len.
Præcis som med Power-Poles

og i modsætning til de fleste nor-

male opankringsteknikker, er der
tale om en i praksis lydløs »elek-
tronisk opankring« hvor samspil-
let mellem GPS og motor sørger
for at holde båden »svævende«
over positionen, fordi motoren
hele tiden korrigerer for afdrift
med vind og strøm. Også her er
man altså fri for kolde fingre på
det våde ankertov – eller at storfi-
sken i fightens sidste faser sætter
sig fast i ankertovet...
Desværre kan den kun lagre tre

spot-lock positioner, men man
kan så gøre det, at man gemmer
dem som waypoints i bådens stati-
onære GPS, som man så sejler til-

rutens start – sejle den – og så el-
lers gemme ruten. Næste gang du
kommer, er det bare om at trykke
rutens nummer, hvorefter du auto-
matisk bliver sejlet langs dit favo-
rit rev eller tangbælte med den
helt rigtige kastevinkel, mens du
nu kan koncentrere dig 100% om
at fiske. 
Det superfede ved Google

Maps er, at de har nogle fortrin-
lige luftfotos, hvor man ofte kan
se alt fra store sten og tangbælter
til rev, revlegennembrud og me-

Eksempelvis – ser du et luftfoto
af et ensartet tangbælte, så er de
hot-spots, hvor de fleste fisk rent
faktisk bliver fanget ofte der, hvor
der af en eller anden grund er en
mindre variation – eksempelvis en
sten eller en vinkel, lomme eller
afslutning på et tangbælte eller et
rev, der gør, at fisken stopper op.

EKKOLOD bruger jeg udelukkende
til at checke dybden samt at se
forskel på blød og hård bund.
Førstnævnte information er selv-
følgelig vigtig for at vide, om jeg
skal bruge Power-Pole eller Spot-
Lock, men har også kæmpestor
betydning for lokaliseringen af
fisk. Når først fiskene hugger på
eller over en bestemt dybde, så er
det nemlig ofte, at de er at finde på

“HVIS DU KAN
FISKE FRA LAND ER
DET UBETINGET EN
FORDEL, FORDI DET
OPTIMALE ER AT
FISKE FRA DYBT
IND IMOD LAVT
VAND”.

Hansen Stripper er en af Thomas
Hansens favoritter – her i 15

grams versionen. “ DE DER
HAVØRRED – DE ER
SGU OVERALT”.

Som navnet antyder sidder den
frontmonterede el-motor helt

fremme i stævnen. Denne place-
ring giver en utrolig præcis

styring af båden, som har stor
betydning for det praktiske

fiskeri.

Thomas Hansen med en flot
sommerørred på cirka fire kilo

taget under bådfiskeri med flue.
Her var det pattegrisen der

gjorde udslaget.
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samme dybde hele resten af da-
gen. Og ofte er der tale om, at blot
10-20 centimeter kan gøre en af-
gørende forskel på, om fiskene er
der eller ej. Hugger fiskene fx på
90 centimeter vand, kan man
komme ud for, at der ikke er så
meget som den mindste action,
hvis man fx driver ud på 110 cen-
timeters dybde. Men den helt rig-
tige dybde skifter selvfølgelig fra
dag til dag. I modsætning til så
mange andre bruger jeg ikke lod-
det til at spotte fisk med, for der er
alligevel for lavt, der hvor jeg fi-
sker, til at dette er effektivt nok.
Sidstnævnte funktion kan være

vigtig, når man skal lokalisere fi-
skene. Årsagen er, at ved vand-
temperaturer under fx 7-8 grader
er der i hvert fald ved farvandene
omkring Fyn ofte markant flere
fisk over blød bunder end over fx
hård bund og kløvertang. Og det
er meget markant.

TEMPERATUREN har ligeledes
enorm betydning, og blot 0,5-1
grads forskel i vandtemperatur
kan betyde, hvorvidt der er fisk el-
ler ej. En temperaturmåler – der fx
typisk sidder i ekkoloddets trans-
ducer, er derfor et yderst vigtigt
redskab, når fiskene skal findes. 
Det siger sig selv, at man får

den bedste måling, når transduce-
ren sidder uden på skroget. Har
man sin transducer monteret inde
i selve skroget, kan der være en
pointe i at anskaffe sig en separat
temperaturmåler, så man hele ti-
den kan registrere de mindste
temperaturvariationer med mak-
simal præcision. 
Ofte har jeg været ude for at

ligge på fx 70 centimeter vand
med en vandtemperatur på 5 gra-
der, hvorefter jeg har forsøgt mig
på 90-100 centimeter vand lidt
længere ude, hvor der nogle
gange kan vise sig at være flere
grader varmere – fx 8-9 grader.
Årsagen er, at varmt vand fra
endnu lavere og mere solekspone-
rede områder eksempelvis strøm-
mer med en udadgående strøm ud
på dybere vand, hvor det varmere
vand opkoncentreres i render eller
lommer, hvor der selvsagt kan
vise sig at være rigtig mange fisk. 
Det er derfor af stor betydning

at kunne visualisere, hvordan
vandet stiger og falder samt der-
med, hvordan strømmen går. 
Om foråret gælder det altid om

at fiske, hvor temperaturen er
højest, og det er ofte ensbety-
dende med fx på faldende vand, at

være der, hvor vandet fra den in-
derste eller mest lavvandede dele
af fjorden passerer forbi. Disse
steder afslører sig ofte som mar-
kante strømskel, hvor der kan
være flere graders temperaturfor-
skel over ganske få meters af-
stand. Lige i kanterne af strøm-
skellene kan der være en del åleg-
ræs, men man er altså nødt til at
prøve at fiske der, for det er tit her
fiskene er.

I APRIL, når temperaturen kommer
over ti grader, søger fiskene ofte
væk fra de mudrede områder og
ud på mere hård bund. Og i takt
med, at det bliver varmere og var-
mere, bliver det i højere og højere
grad på store rev med stærk strøm,
at man kan finde fiskene. 

DE BEDSTE PLADSER på rev og
banker er ofte de steder, hvor
strømmen rammer først. Det er al-
tid her, jeg starter mit fiskeri – og
som hovedregel der fiskene står.

Selv når det drejer sig om fx store
sten, står fisken ofte på den side,
som er op imod strømmen.

VADEFISKERI er i visse situationer
bedre end at fiske fra selve båden.
Det gælder især i stille vejr, hvor

selv den mindste bevægelse eller
klonkelyd i båden kan risikere at
skræmme fiskene. Derfor gør jeg
ofte det, at jeg sejler i en stor bue
uden om fx rev eller banker, hvor-
efter jeg ankrer op på bagsiden,
stiger ud og afsøger området sy-
stematisk, mens jeg stille og roligt
vader ind over pladsen. Men – det
siger sig selv, at man skal være
200% sikker på, at båden er ankret
ordentligt op.
Indtil jeg lærte det, har jeg været

ude i flere lidt for spændende situa-
tioner, hvor båden stille og roligt
var ved at drive væk. Og det er ikke
heldigt, hvis man står midt ude i
Storebælt i et par waders... Når
man hopper ud af båden, bør man
derfor aldrig stole 100% på sin
Power-Pole som eneste opankring.
Sørg altid for at kombinere Power-
Pole med både sand og paraplyan-
ker. Opankringen skal ske, så stæv-
nen vender op mod bølgerne. Det
giver nemlig mindst træk i båden,
så det er lettere for ankrene at
holde grebet i bunden.
Selvsagt er det også vigtigt at

have fuldstændig check på høj og
lavvande, så man altid er helt sik-
ker på at kunne komme tilbage til
sin båd igen, når vandet pludselig
stiger.

SMÅ HOLME er også fristende fi-
skepladser. Her ankrer jeg båden
op et par meter fra land, stiger ud
og fisker herefter fra land. Det gi-
ver ofte flere fisk end at afffiske
samme område fra båden, fordi ag-
nen fisker fra dybt mod lavt vand.
Det provokerer ofte fisken til at
hugge helt inde under stangtoppen,
fordi den føler, at det er sidste
chance inden byttet forsvinder.
Denne effekt får man ikke, når
man fisker fra båd med affisk-
ningsretning fra lavt mod dybt

�

HAVØRRED FRA BÅD

“MAN KAN
SIMPELTHEN SEJLE
SÅ PRÆCIST MED
EN
FRONTMONTERET
ELMOTOR, AT DET
ER HELT
UHYGGELIGT”.

Ofte kan det svare sig at hoppe ud
af båden og affiske et rev gående

i sine waders. Det gælder især
under forhold, hvor fiskene er

sky. Husk at ankre båden ordent-
ligt op. Dette foto blev taget
under optagelserne til Niels

Vestergårds film »Havørredernes
Hemmeligheder«, hvor Thomas

er en af hovedpersonerne.

vand. I disse tilfælde har båden
altså sin primære fordel som trans-
port imellem pladserne – og ikke
som platform for selve fiskeriet,
slutter Thomas Hansen.

Nogle af de bedste hotspots er tit,
hvor der er variationer i forskel-

lige strukturer – fx store sten,
revlegennembrud eller som her –

afslutningen af et tangbælte.


