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lere og flere opda-
ger de spændende
muligheder, der ligger i
jerkbaitfiskeri efter havør-

red. Også på Fyn dyrkes det
hårdtslående overfladefiskeri. En
af pionererne er Anders Kok fra
Assens, der i et halvt års tid har
haft gode erfaringer med teknik-
ken: 

– Inspirationen til dette fiskeri
kom fra nogle af mine venner i
Sverige, fortæller Anders. – Det
hele startede, da mine kompisser

dykker 10-20 centimeter
ned, når man trækker – og
stiger, når man stopper. Dette
giver en super lokkende gang, der
ikke bliver mindre effektiv af små
diskrete og uforudsigelige udslag
til siderne, når man laver de ka-

Sølvtøj på jerkbait
– Jeg har især fisket med Owners
Cultiva overflade jerk på 8 centi-
meter og 7,5 gram, fortsætter An-
ders. – Cultiva er det man kalder
en »walker« – en agn, der fisker i
– og lige under overfladen. Agnen

Seneste skud på stammen i min
grejboks er de nye 7,5 centimeters
Strike Pro i 10 gram. Jeg forventer
mig meget af denne lille jerk, der
med sine brutale rasleperler, vir-
kelig forstår at gøre opmærksom
på sig selv, slutter Anders.

BFT Walker Medium på 6,6 fod er et godt eksempel på en let 
jerkbaitstang, der egner sig godt til havørred på jerkbait – her 
kombineret med et lille baitcaster multihjul – Ryobi Ixorne T-300L.
Dette sæt har især sin force til mindre- mellemstore jerkbaits på 
20-40 gram.

■ HAVØRRED PÅ JERKBAIT:

F

begyndte at fange mistænkeligt
mange havørred som bifangster
under deres skærgårdsfiskeri efter
gedder. Det var især den langsomt
synkende Busterjerk II på 12,5
centimeter, der gav mange fisk.
Og med inspiration fra broderlan-
det, var jeg hurtigt tændt på at be-
gynde at eksperimentere ved mine
hjemmevande på vestfyn. 

Et af de seneste skud på stammen
af microjerks er de nye 7,5 
centimeters Strike Pro i 10 gram.
Agnen fiskes helt oppe i over-
fladen med traditionel jerkbait
teknik.

Jerkbaitfiskeri efter havørred kan let gå hen og blive
den helt store dille. Fiskeriet er fokuseret, og den
meget direkte kontakt giver et adrenalinkick, der
siger spar to. – Og at målet er fedtfinner i stedet for
skarptandede dræbere, gør ikke sagen ringere –
tvært i mod.
Af Jens Bursell

rakteristiske nedadrettede jerk-
bevægelser med stangen. 

Som til traditionelt jerkbait-
fiskeri, har jeg haft bedst erfarin-
ger med en kort og relativt stiv
stang som f.eks. BFT Walker Me-
dium. Stangen, der er 6,6 fod og
har en kastevægt op til 40 gram,
kaster fint samt giver en god og
sikker krogning af fisken. Er der
en god sten at stå på, kan det være
en fordel, fordi man på denne
måde får nogenlunde samme ar-
bejdshøjde og bevægelsesmøn-
ster, som ved jerkbaitfiskeri fra
båd. Mit hjul til dette fiskeri har
været et lille fastspolehjul, Ryobi
Applause 1000 med 0,10 mm
Power Pro fletline. For at opti-
mere præsentationen monteres
50-100 centimeter fluorocarbon
yderst – f.eks. Riverge Ace i 0,26
monteret til hovedlinen med en
lille rig-ring. Mit fiskeri har været
mest givtigt ved badekarsfiskeri
under højvande i de tidlige mor-
gentimer, og jeg har mest succes
med et indspinningsmønster med
10-15 centimeters pulserende nøk
i stangtoppen. 

HØJ PULS I OVERFLADEN


