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– Hvis du varierer din taktik og udrustning –
samt er villig til at finde nye pladser, så er der
mange ekstra fisk at hente på kysten.
Sådan lyder det fra Henning Trier, der igennem
mere end 30 år har gjort livet usikkert for de
sjællandske kystørreder.

Af Jens Bursell

Det er altid en god ide at medbringe både flue- og
spinnestangen. – På Vestsjælland anvender jeg

meget sjældent blink, men hvis det sker er det i 12
grams klassen kombineret med en ophænger, for-
tæller Henning. – Over 50% af fiskene hugger på

ophængeren.

� KYSTFISKERI:

HAVØRRED PÅ
FLERE STRENGE
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HENNING TRIER er et velkendt an-
sigt langs de sjællandske kyster,
og selvom fluestangen er hans fo-
retrukne metode, er han indbegre-
bet af en allroundfisker. – Det skal
være sjovt, men det gælder også
om at tilpasse og ændre sit fiskeri
efter forholdene, fortæller den
garvede kystfisker, der netop har
landet seks havørred, da jeg an-
kommer til en af hans favoritplad-
ser på Vestsjælland.

– MIN FLUEKARRIERE efter kyst-
ørred startede egentlig efter regn-
buer i Kalundborg Havn, hvor jeg
sightfiskede med små røde fluer
efter fisk der stod nede under bå-
dene, fortsætter han. – Ofte fulgte
de efter, når man trak fluen ind
under bådene, og ved at lade flue
stå stille – og derefter bevæge den
lidt med stangtoppen, fik vi dem
ofte til at hugge. Et super spæn-
dende og fascinerende fiskeri.
Der gik dog ikke længe inden min
storebror, som er fem år ældre, fik
mig lokket ud på de åbne vest-
sjællandske kyster efter havørre-
derne, og derefter gik det slag i
slag.
For 10 år siden fandt jeg en

kæreste ved Køge og begyndte
derfor at fiske de østsjællandske
kyster som fx Køge Bugt og
Stevns. Det tog mig et stykke tid
at knække koden, der passede min
fiskestil. Der er nærmest et dogme
om, at det næsten kun kan lade sig
gøre at fange kystørrederne på
spin med langt kastende gennem-
løbere. Men det er slet ikke mig at
fiske på denne måde. Jeg kan me-
get bedre lide at gå og plukke
standfisk, der står relativt tæt på
land i stedet for at maskinfiske ef-
ter trækkende fisk.
Det første år lagde jeg derfor en

del energi i at finde og fange fi-
skene med fluestangen – og til
sidst lykkedes det mig at få stabile
fangster i områder, hvor det ellers
normalt er spinnefiskerne der do-
minerer. Nu kan jeg gå og plukke
fiskene præcis som alle andre ste-

der. Chancen for en af de helt
store silde- eller tobisæderer er
teoretisk set måske ikke helt så
stor – snitvægten er ofte 1,5-2 kilo
– men så er det til gengæld under-
holdende på en helt anden måde
end maskinfiskeriet.

OVERORDNET findes der to former
for fiskestrategi: Man kan enten
lade fiskene komme til én, eller
man kan opsøge dem. Jeg bruger
ofte meget energi på at bevæge
mig rundt, når jeg fisker for at op-
søge fiskene. En del pladser ken-

der jeg rigtigt godt, så jeg maskin-
fisker derfor ikke nødvendigvis
hver eneste centimeter kystlinie,
men fokuserer snarere på be-
stemte områder, som jeg har erfa-
ring med de holder fisk. Giver det

ikke noget, så bevæger jeg mig
hurtigt videre.
På de østsjællandske kyster er

det normalt kun at fange en fisk på
cirka hver fjerde fisketur. Jeg fi-
sker ofte kun to timer, men meget
mere mobilt og får en – to fisk i
snit pr. tur. Det gælder om at

Når Henning vælger spinnegrejet
er disse blink nogle af hans
favoritter. Til højre ses gennem-
løberen Bornholmerpilen, og til
venstre en hjemmelavet gennem-
løber. – Med mindre jeg bruger
store agn som fx Gladsax
Wobleren og Sandgrævlingen,
der normalt monteres med en str.
2 krog – så foretrækker jeg
normalt Gamakatzu T13 kroge i
str. 4-6 på de mindre og slanke
blink.

Om efteråret er der ekstremt
mange mindre havørred som

denne langs Vestsjællands kyster.
Denne smukke fisk faldt for fluen
Karl Marx, der er en af Hennings

favoritter.

Henning Trier er at finde på de
sjællandske kyster uanset vejret
– her i 11 sekundmeter. Vinden
skal dog ofte noget højere op før
han skifter til spindestangen.

“HVAD
HOVEDLINEN
ANGÅR ER JEG
IKKE I TVIVL. MAN
FANGER
BETYDELIGT FLERE
FISK VED AT BRUGE
NYLONLINE I
STEDET FOR
FLETLINE.” �
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prøve nye ting og steder, hvis man
vil optimere sine chancer for fisk,
og derfor har jeg næsten altid også
både spinne- og bombardagrej
med – for der kan vitterlig være en
del situationer, hvor det er mere
effektivt at skifte taktik.
På Vestsjælland derimod fore-

går 90% af mit fiskeri med flue-
stangen, mens det kun er 60-70%
af tiden, at den er fremme på fx.
Stevns. Her er fiskeret ofte godt i
strid modvind, hvor det kan gå
hen og blive lidt besværligt med
fluegrejet.

– FLUESTANGEN vælger jeg altid,
hvis jeg på nogen måde kan slippe
af stedmed det, understreger han. –
Ikke blot fordi det i mange situatio-
ner er effektivt, menmåske i højere
grad, fordi jeg synes det er sjovest.
Jeg er højrehåndskaster, og de ene-
ste situationer, hvor jeg vælger
spinnegrejet frem for fluegrejet er,
hvis der er sidevind fra højre, så jeg
bliver nødt til at kaste modsat for
ikke at få fluen i hovedet.
Mange fiskere bruger efter min

mening alt for kraftigt grej. Jeg får
meget mere glæde ud af mit fi-
skeri ved at nedjustere grejet efter
forholdene. Hvis der blæser en
strid vind, eller jeg skal kaste
langt, kan jeg godt finde på at
bruge en # 7 stang, men hvis for-
holdene er til det, bruger jeg gerne

ikke lægge skjul på, at jeg er for-
fangsfetichist. Taperede flurocar-
bon forfang er til enhver tid mit
foretrukne valg på kysten. På
Vestsjælland, hvor snitstørrelsen
på fiskene er mindre, er min spids
normalt 0,22 mens jeg på Østsjæl-

land normalt går op i en 0,24,
fordi chancen for grove fisk er
større.
Jeg er mere til WF linier med

en med en relativt massiv kaste-
klump – fx Rio Outbound end til
skydehoveder og tynde skyde-
liner. I praksis vil jeg normalt
kunne kaste 5-10 meter længere
med skydehoved og skydeline,
men under de fleste forhold er det
ligegyldigt. Er det nødvendigt
med lange kast, så er det ofte mu-
ligt at vade forsigtigt ud til fi-
skene, men generelt synes jeg, at
det ender med, at jeg bruger for
meget energi på at kaste frem for
at fiske, når jeg bruger skydeho-
veder.

– MINE FAVORITFLUER kan tælles
på én hånd, og generelt fanger jeg
med en begrænset indsats 100-
120 havørreder årligt med varian-
ter over blot fire-fem forskellige
fluer: Karl Marx, Grå Frede, en
grøn eller sort zonker, varianter
over Hare Copper nymfen samt
små rørfluer.

betydeligt lettere grej. Er vinden
moderat, og er der mulighed for at
pürschfiske helt inde under land,
får man helt klart det sjoveste fi-
skeri med en # 3 stang. Men OK –
fanger man en større fisk er det
lidt som at gå tur med en stor
hund. Det er svært at presse den,
ogman kan ikke gøre en skid – det
er bare at følge med... Men – i
langt de fleste tilfælde går det
godt, og er meget sjovere end på
overdimensioneret grej.

– FORFANGET har stor betydning
for præsentationen, og jeg skal

Fluen Grå Frede i en version med
kort og diskret hale, er en af
Hennings topfluer, når han under
svære vindforhold skifter til spin
med bombarda.

“DE FLESTE FISKERE
BRUGER EFTER MIN
MENING ALT FOR
KRAFTIGT GREJ –
OG TÆNKER FOR
LIDT OVER
PRÆSENTATIONEN
AF DERES
ENDEGREJ.”

�

KYSTFISKERI
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KARL MARX FLUEN blev opfundet i
en kedelig historietime, hvor der
blev brugt en hel del mere tid på at
lægge fangststrategier til det lo-
kale vestsjællandske regnbueud-
slip end på at fokusere på den ty-
ske socialismes grundlægger,
Karl Marx, griner Henning.

teråret, men også om sommeren
tidligt om morgenen fisker de
røde og lyserøde fluer rigtig godt.

– GRÅ FREDE er en fantastisk all-
round flue, der kan imitere alt fra
rejer til kutlinger. Den kræver vist
ingen nærmere præsentation. Jeg
har, som så mange andre, fanget
vanvittig mange fisk på denne
flue, som jeg dogmener, at mange
har en tendens til at binde med en
alt for stor hale. En diskret hale gi-
ver efter min mening flere fisk i
langt de fleste situationer.

– GRØNNE ELLER SORTE ZONKERS
er et must i flueæsken. – Disse
fluer bruger jeg især, når fiskene
æder tobis, pointerer Henning. –
Om dagen anvendes versioner
med øjne, mens jeg om aftenen
ofte vælger varianter med et stort
chenille hoved. Når det er helt
mørkt anvender jeg også ofte en
del hjortehår, for at få den til at gå
endnu højere og dermed mere
synligt i vandet.

– HARE COPPER NYMFE og varian-
ter over denne ser rigtig kedelige
ud, men jeg har fanget store
mængder af marginal fisk på ube-

lastede varianter over dette møn-
ster. Især på klare dage, hvor
mange ville sætte fluer som fx
Kobberbassen på – så er mit
førstevalg Hare Copper. Resulta-
tet er, at jeg får rigtig mange af de
fisk, der ellers ikke ville hugge på
mange af de større fluer eller
blink. Under forhold som disse,
hvor man ofte kan se fiskene,
uden at de vil noget, er det nor-
malt også en fordel at gå ned i for-
fangstykkelse – eksempelvis ned
til 0,20 mm.

RØRFLUER bruger jeg især, hvor
der er meget strøm. Jeg bruger
normalt små sorte og røde zonker-
style rørfluer. De monteres med
en syleskarp str. 10 trekrog, som– Regnbuer har nemlig en for-

kærlighed for rødt og hot pink, og
med de forhåndenværende mate-
rialer så Karl Marx fluen dagens
lys. I de tredive år der er gået si-
den har denne superflue fanget
talløse regnbuer og havørreder.
Fluen, hvor både vinge og hale er
lavet af det syntetiske materiale
Fishhair, har især sin force om ef-

Henning foretrækker # 3-5
stænger på kysten, men når det
blæser så hårdt som her, så er det
en # 7 stang, der kommer frem.

Henning binder altid sine fluer
i løsthængslede loops som fx

Rapalaknuden, så de bevæger
sig mere naturligt.

Henning klarer størsteparten af
sit fiskeri med varianter over 4-5
mønstre: Grå Frede, Karl Marx,

Zonkers, Hare Copper samt
mindre rørfluer i rød/sort.

Hennings årsgennemsnit ligger
på 100-120 havørreder, og de er
taget på et ofte ret begrænset an-
tal ture. De fleste år byder på fisk
over 5 kilo og her er han med to
flotte fisk på 4,5 og 5,5 kilo. Hans
rekord for hhv kysthavørred og
kystregnbue er 6,0 og 10,3 kilo.

kroger latterlig godt, understreger
Henning, der stort set aldrig har
mistet en fisk på denne fluetype.

– BOMBARDAFISKERI MED FLUE er
mit førstevalg på de vestsjælland-
ske kyster, hvis forholdene ikke er
optimale til fluefiskeriet. På
Stevns er det især i modvind og
om foråret, at jeg har haft succes
med dette fiskeri. Især i klart vejr
og klart vand har jeg haft rigtig

“JO FLERE STRENGE
MAN HAR AT
SPILLE PÅ, DESTO
FLERE FISK VIL
MAN FÅ PÅ DEN
LANGE BANE.”

�
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gode resultater med forskellige
typer af rejeimitationer – fx Aura
Rejen og Karl Marx. Men også
allround imitationer som Grå
Frede, gør det godt under disse
forhold.
Et godt eksempel på bombarda-

ens effektivitet var et blæsende
forår i Køge Bugt, hvor der ikke
rigtig var nogen, der havde fanget
på blink gennem en periode. Men
i samme tidsrum fangede jeg, som
stort set den eneste bombardafi-
sker rigtig godt med pæne fisk. Jo
flere strenge man har at spille på,
desto flere fisk vil man derfor få
på den lange bane.

– SPINNEGREJ OG BLINK kommer
normalt i aktion på pladser, der fi-
sker godt i strid modvind, eller når
der er bedst chance for fisk rigtig
langt ude. Et af mine bedste spin-
netricks til havørred, der går efter
tobis, er at booste mine blink i to-
bisolie – det har jeg haft rigtig
gode resultater med. Tobisolien
bruges som kosttilsætning til
hunde og kan således købes i de

pladser, hvor jeg havde fiskeriet
for mig selv. Og med begrænsede
fiskekvoter betød dette, at jeg fik
meget bedre mulighed for at
komme og plukke et par fisk, når
jeg havde tid – uden at skulle stå i
kø om de kendte, gode pladser. I
dag har jeg masser af kystpladser
helt for mig selv, hvor jeg til en
hver tid kan gå ud og nappe et par
fisk. Der er simpelthen gået sport i
at finde nye pladser, hvilket i sid-

ste ende har betydet, at jeg faktisk
fanger lige så meget som dengang
jeg havde betydeligt mere fisketid
til rådighed. I starten kostede det
lidt ekstra tid, men nu kan jeg

fleste dyrehandler.
Hvad hovedlinen angår, er jeg

ikke i tvivl. Man fanger betydeligt
flere fisk ved at bruge nylonline i
stedet for fletline. Prisen for at
vælge nylonlinen er, at man kaster
lidt kortere end med en tynd flet-
line. Men så længe man fanger
flere fisk, så er det jo også ligegyl-
digt. Når jeg i enkelte tilfælde
bruger en fletline er det den hvide
version fra Berkley – Fireline
Crystal, og jeg går langt uden om
de mørke, røde og grønne nuan-
cer, for jo mere linen står i kon-
trast til den lyse himmel, desto let-
tere er den nemlig at se for fisken.

– Karl Marx blev oprindeligt
designet til at friste grove

kystregnbuer som disse. Denne
dag gav intet mindre end otte

flotte fisk over 2,5 kilo.

Endnu en fin fisk på Grå Frede.

– Jeg er ikke den store fan af linekurve og foretrækker derfor at holde
linen i hånden, når jeg under hurtig afsøgning bevæger mig videre til
næste kasteposition, fortæller Henning Trier.

læne mig tilbage og nyde frugten
af det opsøgende arbejde, slutter
Henning med et lumskt smil, der
signalerer, at han sandsynligvis
forventer sig en hel del flotte hav-
ørred i den kommende tid.

“JEG FISKER OFTE
PÅ PLADSER DER
KUN SJÆLDENT
FISKES AF ANDRE
OG DET GIVER
GODE CHANCER
FOR AT FANGE
EVENTUELLE
STANDFISK.
DERFOR BEHØVER
JEG TIT IKKE MERE
END TO TIMER TIL
AT FÅ EN – TO FISK
I SNIT PR. TUR MED
FLUESTANGEN.”

�

KYSTFISKERI

Personligt foretrækker jeg en Sig-
lon på 0,26 mm, som jeg køber i
store bulkspools.

– DA JEG FIK BØRN, skete der en
markant ændring i mit fiskeri. Når
jeg skulle ud og fiske blev der nu
for alvor brug for at slappe af,
hvilket indebar, at jeg helt bevidst
fokuserede på, at mit fiskeri
skulle være sjovere, mere fred-
fyldt og mindre resultatorienteret.
Jeg begyndte derfor at bruge

meget mere tid på at finde nye
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