
SOLEN GÅR NED bag klinten, og in-
den længe er det sidste spor af da-
gen et sart pink skær over de
tunge regnskyer, der hænger lavt
og truende over horisonten. Plud-
selig giver det et ryk i stangen, og
et splitsekund efter står den lette
kyststang spændt i en fin bue. –
Torsk, gjalder det ud over bøl-
gerne, mens sidemandens stang
næsten simultant flekser sammen
i en bue med præcis samme krum-
ning. Og sådan bliver det ved.
Hvert andet øjeblik ses ringende

fisk blot 40-50 meter ude, og
næsten hver eneste gang blinkene
lander på overfladen, tages der
blot nogle få omdrejninger på hju-
let, inden de iltre og velfightende
småfyre på 30-40 centimeter lader
sig friste over måde.
I takt med, at mørket tager til,

bliver der længere og længere
mellem snapsene, men pludselig
brydes stilheden af et massivt
plask, der minder en hel del mere
om en gedigen havørred end en
lille torsk. Topfokuseret bliver der

Når mørket falder på, er store
kystwoblere som fx disse et

godt valg. Øverst Konge-
tobis og nederst Sand-

grævlingen – begge
specialmalet fra
OGP.

� HHAAVVØØRRRREEDD::

LLYYSSEE  NNÆÆTTTTEERR  
PPÅÅ  KKYYSSTTEENN
Findes der noget bedre end en lun sommernat på 
kysten i selskab med et par gode kammerater og 
en stime hugvillige sølvblanke havørreder? 
Det skulle da lige være et par grillede pølser på 
bålet ovenpå en heftig fight i nattemørket. 
Her giver Henning Trier dig opskriften på den 
fiskemæssige side af sagen. 

Af Jens Bursell
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arbejdet med hver eneste lille be-
vægelse i blinket for at udløse 
hug refleksen, og inden længe

høres den svage hvislende lyd fra
et lynhurtigt modhug, der på et
splitsekund forplanter sig til kyst -
blinket, så havørreden i den anden
ende ryger fuldstændig fri af van-
det. – Ørred, lyder meldingen
gennem den friske natteluft med
en noget mere opstemt tone end
da de første torskehug blev
proklameret. Et par minutter efter
er der opvisning i luftakrobatik
helt inde i havstokken, og i det
stadigt tiltagende mørke forstær-
kes plaskelydene, så fiskekamme-
raterne blot får endnu mere fiske-
feber.

SIKKERT PÅ LAND beundres den
smukke, sølvblanke fisk i pande -
lampens skær, men der hviles ikke

for længe på laurbærrene. Selv på
en sommernat som denne, gælder
det nemlig om at være på dup-
perne, når først stimen er der. 
Hug perioden kan være kortvarig,
så det er bare med at få sendt blink
og kystwoblere retur til deres rette
element. Der skal smedes, mens
jernet er varmt, og det viser sig at
være et godt valg, for efter en ti-
mes hektisk aktivitet dør fiskeriet
fuldstændig ud. Der er hverken

plask, hvinende bremser eller ly-
den fra sølvblanke ørreder, som
klasker i stenene. Til gengæld lig-
ger der et par fine havørreder på
den store sten ved rygsækkene.
Det eneste, man kan høre i miles
omkreds, er dønningernes rytmi-
ske skvulpen mod stenene. Men
snart brydes stilheden af lyden fra
et knitrende bål samt en diskret
blanding af smaske- og klukke-
lyde akkompagneret med en lind
strøm af sprudlende røverhisto-
rier. Nu er det igen tid til igen at
nyde sommernatten i fulde drag –
bare på en lidt mere tilbagelænet
måde. Jo – en god gang natfiskeri
efter havørred er på alle måder en
både spændende og hyggelig op-
levelse.
Her giver Henning Trier, der

har natfisket i over 25 år, dig en
stak staldfiduser til de lune som-
mernætter: Der skal jo helst også
være nogle store, fede, blanke
havørreder at dvæle over, når først
bålet bliver tændt.
– Mit natfiskeri startede på de

Vestsjællandske rev med boble -
flåd og flue, fortæller Henning. 
– På det tidspunkt var der stort set
ingen, som natfiskede. Det æn -
drede sig dog rimelig hurtigt op

Henning Trier er en garvet rotte,
når det gælder natfiskeri efter

havørred på kysten. Her er han
ved at line op med sin favorit
Sandgrævling i kobber/sort,
der dog først kommer frem,

når det er buldermørkt.
I tusmørket foretrækker han
normalt gennemløbsblink i

grøn/sølv – gerne Hugormen.
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“HVIS DER ER BÅDE
FULDMÅNE OG
HAVBLIK, ER DER
BARE SÅ MEGET
BLÆS PÅ LAMPEN,
AT DET KAN BLIVE
SVÆRT AT LAVE ET
FORNUFTIGT
BEDRAG”.

�
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igennem halvfemserne, hvor flere
og flere spinne- og fluefiskere fik
øjnene op for, hvilke muligheder
der ligger i dette spændende og til
tider nærmest fortryllende fiskeri. 

– AT KENDE SINE PLADSER er en af
de vigtigste ting, hvis du skal have
succes med natfiskeriet, pointerer
Henning. – Mine erfaringer stam-
mer primært fra Sjælland, og her
er det i grove træk to forskellige
typer af pladser, der tæller tungt i
fangsstatistikken. På Vestsjælland
er det hovedsaligt de lavvandede
rev med strøm – gerne pynter og
odder. Disse typer af pladser er
også gode om fx efteråret på Østs-
jælland, men når sommernatten
sænker sig, er det i højere grad
pladser med lidt dybere vand helt
ind under land, der trækker fi-
skene til. Præcist, hvad det skyl-
des, er ikke godt at vide, men jeg

de Vestsjællandske Rev ikke på.
Jeg er selv biolog, og var med til
at indsamle data på en række hav -
ørredrev. Her viste det sig, at der
ikke var nogen sammenhæng
mellem saltholdighed og fore-
komst af ørred om sommeren –
selv når saltholdigheden svingede
fra 8-26 promille.
Især på Vestsjælland betyder ti-

devand og vandstand en hel del,
for om der er fisk på pladserne.
Generelt er det min erfaring, at
ekstremer sjældent fisker helt op-

timalt. Helt lavt og højt vand er
sjældent perfekt på mine favorit-
pladser. Springflod har jeg ek-
sempelvis ret dårlige erfaringer
med. På Vestsjælland har jeg især
gode erfaringer med faldende
vand, men når det er sagt er der
også flere pladser, hvor det virker

Vinden skal ikke være alt for kraf-
tig, men havblik er heller ikke
godt. Der må meget gerne være
rifler eller små bølger – så går fi-
skene ofte mere til stålet. Person-
ligt foretrækker jeg sidevind, men
det er mest af praktiske årsager,
fordi jeg synes det er lettere at ka-
ste med fluestangen. Drømme-
scenariet er for mit vedkommende
stille, men riflet vand, hvor der
under overfladen løber en jævn
strøm, så der er noget bevægelse i
vandet. Så kan man se fiskene
trække ind og sightfiske til de en-
kelte – det er simpelthen bare for
fedt.

– MÅNEFASEN betyder meget –
især jo længere hen på sommeren
man kommer, understreger Hen-
ning. – Hvis der eksempelvis er
både fuldmåne og havblik, er der
bare så meget blæs på lampen, at
det kan blive svært at lave et for-
nuftigt bedrag. Lige efter ny- og

tror, det har noget at gøre med, at
de østsjællandske ørred i højere
grad lever af tobiser, som har for-
kærlighed for disse pladser.
Umiddelbart kunne tro, at det
havde noget med saltholdighed at
gøre, men det tyder resultaterne
fra Flemming Andersens bog om

Frisk fra nettet og direkte på
panden...bedre bliver det ikke.

En fin blankfisk på knapt fire kilo
sikkert i nettet. Blinket var

Snurrebassen str. 4 i farven
Michael Jackson fisket på et

release-takel.

som om, at vandstand og tidevand
ikke betyder så meget. Dette gør
sig ifølge mine erfaringer gæl-
dende på mange af de Østsjæl-
landske pladser.

– RELATIVT KLART VAND – eventu-
elt med en anelse svæv er helt
klart nogle af de mest ønskvær-
dige forhold, fortsætter han. –

frem til halvmåne er efter min me-
ning de mest optimale forhold –
nætterne er jo lyse nok i forvejen.
Hvis der fiskes lige op til – eller
under fuldmåne, skal der helst
være lidt bølger og skyer, hvis
ikke fiskene skal blive for sky.

Selvom sommernatten er kort,
kan det blive svært at holde
koncentrationen til morgen -

fiskeriet, hvis ikke man lige tager
sig en morfar midt på natten.

�

�

“LIGE EFTER NY- 
OG FREM TIL
HALVMÅNE ER
EFTER MIN MENING
DE MEST
OPTIMALE
FORHOLD –
NÆTTERNE ER JO
LYSE NOK I
FORVEJEN”.

NATFISKERI
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– TIL FLUEFISKERIET har jeg fisket
en del med klassiske muddlere,
men med tiden er jeg gået mere
og mere over til zonkere i rød,
sort og skrigende pink, afslører
han. – Det er en stensikker me-
tode, der bare virker. Især på
Vestsjælland er det røde islæt
godt at have med, hvis man
skulle støde på en regnbue eller
to. Fluerne har jeg især tidligere
oftest bundet på en Kamasan str.
6 krog. Moderne skumfluer som
fx Nightskater med sort hane-
hackle og en gang skum fungerer
aldeles fortræffeligt. Det er en
fantastisk fornemmelse at kaste
til en fisk, og se fluen streame
gennem overfladen, indtil der
rejser sig en kølvandsbølge bag
ved og – BANG. Så bliver det
ikke bedre. Er det kun effektivi-
teten, der tæller, så er og bliver
favoritten dog en tre centimeter
lang zonker bundet på rør med en
str. 12 Owner ST 36 BC i enden.
De kroger bare rigtig godt. 
Jeg tager fluen ret hurtigt hjem

– næsten som om dagen, men er
der meget strøm, skal man lige
huske at korrigere for, at linebuen
tilføjer fluen ekstra fart. 
Hvis jeg ved, at der er fisk, men

ikke fanger noget, er jeg ikke bleg
for at sætte en orm bag bombar-
daen. Orm slår alt andet med he -
stelængder. Det fås simpelthen
ikke mere effektivt.

– MED SPINNESTANGEN fisker jeg
traditionen tro med relativt mørke
agn. I perioden indtil det er helt
mørkt, fisker jeg ofte med gen-
nemløbsblink i grøn/sølv eller
sort– fx Hugormen eller Bornhol-
merpilen, men så snart det er bul-
dermørkt skifter jeg til en stor
kystwobler – eksempelvis en

Sandgrævling i mørke farver, som
giver en god og let synlig silhuet i
vandet. 
Når det er sagt er det vigtigt at

være åben over for variation. Fan-
ger man for eksempel ikke på en
Sandgrævling, så er det bare med
at skifte til noget radikalt anderle-
des. Selvom man ofte går efter en
stor silhuet, kan det i nogle til -
fælde være mindre og mere di-

Jens Bursell med fin trekilos
blankfisk fra Møn taget på en

28 grams rød/sort Bornholmer-
pil fisket på et release-takel lige i

det mørket sænkede sig.

Et godt bål opgraderer strand-
hyggen i nattemørket markant.
Husk derfor tændstikker og en

gang pejsebriketter, så det går let
og hurtigt at få gang i flammerne.

skrete fluer eller blink, der skal til
– selv om natten. 

DISKRETION ER EN DYD – også om
natten. – Folk har en tendens til at
tro, at bare fordi det er mørkt, kan
man bedre tillade sig at plaske
rundt. Men fisken kan også være
sky om natten. Tilsvarende har
folk en tendens til at fiske i blinde,
fordi det er mørkt, men det er der
ingen grund til. Når først man har
vænnet sig til det, kan man se me-
get mere end man tror. Lettest er
det at kigger mod nord – nordvest,
som normalt er den lyseste del af
nattehimlen. Kig og lyt hele tiden
efter fisk – præcis som du ville
gøre det om dagen. Og observerer
du fisk, som er lidt længere nede
af kysten, så flyt med det samme
efter fisken. Det kan altid svare
sig at være dynamisk i sit fiskeri.
Det er en af de ting, der i sidste
ende giver mig flest fisk, slutter
Henning.

�

“ORM SLÅR ALT
ANDET MED
HESTELÆNGDER.
DET FÅS
SIMPELTHEN IKKE
MERE EFFEKTIVT”.

HUGPERIODER

De bedste tidspunkter varierer
selvsagt utrolig meget fra plads til
plads og fra område til område.
Skal man generalisere lidt, så er
mønstret på fx Østsjælland ofte
det, at den hektiske hugperiode
sent om foråret og om sommeren
ofte falder i perioden fra skumring
og en times tid efter, at det er bul-
dermørkt. I samme periode på
Vestsjælland er det dog ofte lidt
tidligere, at fiskene går amok.
Ofte vil man komme ud for, at

der kommer en hugperiode til, når
det så småt begynder at dæmre.
Perioden midt på natten er derfor
et godt tidspunkt, hvis man træn-
ger til et lille powernap.

HUGPERIODER

NATFISKERI
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