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HAVØRRED – REFLEKSIONER PÅ
KYSTEN vil uden tvivl komme til
at dække et hul, der har været i lit-
teraturen de senere år. Der har væ-
ret knald på udviklingen af det
danske kystfiskeri efter havørred
de seneste årtier, og forædling af
teknikker, samt udviklingen af et

væld af nyemetodermed kunstige
agn, har fundet sted i en hast, så
det har været svært at bevare
overblikket. Vi går bag bogen og
får en snak med de to havørreden-
tusiaster – samt får deres person-
lige syn på, hvor kystfiskeriet ef-
ter havørred er på vej hen.

I begyndelsen af oktober publicerer Fisk & Fri en ny,
stor og spændende kystørredbog – »Havørred –
Refleksioner på kysten«. Hovedforfatterne – Jens
Bursell og Rasmus Ovesen – har stillet op til en snak
om det massive og nytænkende værk.
Af Erik Tveskov

� BAG OM BOGEN:

HAVØRRED –
REFLEKSIONER
PÅKYSTEN
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»Havørred – Refleksioner på
kysten« er en virkelig grundig
bog, hvor både begynderen og de
erfarne med skæl på ryggen kan
lære en hel masse. Men er der
virkelig brug for endnu en bog
om havørredfiskeri?

– Der er gennem tiden skrevet
mange bøger om kystørred, som
på hver deres måde har ydet vær-
difulde bidrag til at udvikle fiske-
riet, til det vi ser i dag, fortæller
Jens Bursell, der også er redaktør
på det ambitiøse internationale
bogprojekt. – Vi føler dog, at det
er ved at være mange år siden, at
der er lavet en dybdegående hånd-
bog om kastefiskeri med kunstagn
på kysten, hvor der fokuseres
knivskarpt på at servere fakta-
mættet information om biologi,
lokalisering, pladser og strategi
samt valg af grej, kunstagn meto-
der og teknikker. Der er lavet

mange flotte, velproducerede og
læseværdige bøger, hvor viden
om fiskeriet er krydret med både
sjove og spændende anekdoter,
men for den som benhårdt vil gå
efter at få mere ud af sit fiskeri, er
der også brug for en bog, hvor
man på en systematisk og logisk
opbygget måde, kan få sine infor-
mationer serveret på et sølvfad,
uden nødvendigvis at skulle
kværne sig gennem fangstberet-
ninger og underskønne solned-
gange.
I »Refleksioner på kysten« har

vi derfor – på nær introen til bo-
gen – brugt pladsen på virkelig at
gå i dybden med de mange små
detaljer og faktorer, der tilsam-
men har afgørende betydning for,
at du ikke blot kommer hjem med
gode oplevelser, men rent faktisk
også fanger fisk – hvad enten du
er til spin, flue eller bombarda.

Hvad har inspireret jer til navnet
Refleksioner på kysten?

– Titlen reflekterer, at bogen på
sin egen måde rummer både de
bløde og de hårde værdier i fiske-
riet, fortsætter Jens. – Duften af
saltvand og solens dovne reflek-
sioner i bølgerne er en uadskille-
lig del af fiskeriet. Indtrykkene,
stemningen, de skiftende scene-
rier og kammeratskabet med an-
dre kystfiskere samt alle de
mange andre gode oplevelser, der
ikke kan måles i kilo og gram – er
mindst lige så vigtige for os som
for alle andre. På kysten er der
højt til loftet og masser af tid til
refleksioner over alt og intet. Men
– så længe du er der, hvor himmel
og hav mødes med din fiskestang,
så kommer alt dette som regel helt
af sig selv – uden hjælp fra en bog.
Selvom naturoplevelserne er

essentielle, så er det forløsende
øjeblik, hvor havørredhugget på
et splitsekund får pulsen til at
stige, for langt de fleste, et mindst
lige så vigtigt element ved fiske-
riet. En af de mange ting, der er
med til at gøre kystfiskeriet så
spændende er i høj grad, at det
ikke altid er lige let. Skal man for
alvor have succes, gælder det der-
for om at reflektere over sine valg
– både hvad angår pladser, meto-

Kystflueeksperten og Fisk & Fri skribenten Rasmus Ovesen er den
anden af hovedforfatterne bag »Havørred – Refleksioner på kysten«.

Jens Bursell er redaktør,
hovedforfatter og – fotograf på
Fisk & Fri’s nye store havørred-
bog – Refleksioner på kysten.
Her er han med en massiv
overspringer fra Stevns, der
huggede på en OLR-wobler fisket
på et release-takel.

»Havørred – Refleksioner
på kysten« er et digert,

faktamættet værk – og den
første dansk producerede

fiskebog nogensinde,
der er trykt simultant på tre

sprog i første oplag.

�
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der og teknikker. Vores mål med
bogen er at give dig vores egen
cocktail af kystrefleksioner. De
visuelle sanseindtryk får du foto-
grafisk, mens teksterne stiller
skarpt på, hvordan du ved at re-
flektere over dine valg, vil være
bedre rustet til det praktiske fi-
skeri.

Der er tale om en meget omfat-
tende bog – næsten en hel
encyklopædi. Var det ikke fri-
stende også at skrive om andre
former for kystørredfiskeri?

Når vi har valgt ikke at inkludere
fx medefiskeri og havørredtrol-
ling, er det ikke fordi vi mener
det er mindre spændende end fx
spin-, flue- og bombarda, men
simpelthen fordi, at en inklude-
ring af disse emner – uden at gå
på kompromis med visionen om
dybdegående tekster – ville gøre
bogen markant større og dermed
også meget dyrere, uddyber Jens.
– Det at bogen udkommer simul-
tant på både dansk, svensk og
tysk har sænket produktionsom-
kostningerne, så vi kan sælge det
massive værk for 299 kroner – en
pris der havde været umulig, hvis

bogen kun var udkommet på
dansk.

Bogen er fyldt med drøngode
fotos, hvoraf de fleste ikke har
været set før. Hvordan har I
båret jer ad med at samle så
mange fotos i den kvalitet?

– I modsætning til Jens, som er et
naturtalent, der har fotograferet
professionelt i over 20 år, er jeg
først relativt sent kommet seriøst i
gang med at fotografere, kom-
menterer Rasmus. – Det er der-
med ikke udelukkende fordi Jens
fanger mange og store fisk, at han
tegner sig for en meget stor del af
bogens fotos, supplerer Rasmus
med et smil på læben. Jens uddy-
ber: Bogen, der er på 308 sider er
spækket med 450 fotos, hvoraf
300 af dem er mine. Hertil har vi
krydret med fotos fra en lang
række dygtige havørredfiskere og
fotografer, som Rasmus Ovesen,
Andreas Aggerlund, Mikkel Jun-
gersen, Lars Laursen, Morten Va-
leur og Martin Falklind. De
unikke undervands- og luftfotos
er taget af Lars Laursen, Jonas
Thormar og Terkel Broe Christen-
sen. Layoutet har Andreas Agger-

Den sidste del af bogen er dedikeret alle de mange fisk, som mistes med
de traditionelle kystmetoder. Her får du opskriften på, hvordan du
undgår at miste så mange fisk, hvorved du i praksis kan øge din
fangstrate med noget nær det dobbelte.

»Havørred – Refleksioner på kysten« er inddelt i en indledning samt
tre store sektioner. I den første del beskrives havørredens biologi –
samt hvordan man lokaliserer fiskene under vekslende vejrforhold og
fisker pladserne på den mest effektive måde.

I bogens anden sektion stilles skarpt på, hvad der skal til for at udløse
hugget – efterfulgt at tre store afsnit om spin- bombarda- og fluefiskeri.

“Havørred – Refleksioner på kysten« samler hele
denne vidensudvikling, og har som et selvfølgeligt
grundlag de nyeste idéer og teorier inkorporeret
med et imponerende overblik. En vidunderlig
encyklopædi ud i havørredfiskeriet“.

NY HAVØRREDBOG

�

lund stået for med indspark fra
mig – og det er blevet til en hel del
lange aftener i redaktionsloka-
lerne på den konto...

Føler I aldrig et pres for at skulle
præstere på fisketurene?

– Jeg har heldigvis aldrig foregi-

Kurt Malmbak Kjeldsen, der satte et solidt fingeraftryk på dansk
havørredfiskeri med den legendariske bog »Havørred – Havørred«!, har
skrevet forordet til den danske udgave af »Havørred – Refleksioner på
kysten«.
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vet at være ekspert, og derfor føler
jeg heller ikke et stort præsta-
tionspres, når jeg er på kysten,
svarer Rasmus. – At jeg ofte kan
stresse over at skulle fange lidt
fisk til kameraet, er så en anden
sag… Jens har det lidt anderledes,
da han lever 100% af fiskeri som
redaktør og freelance fotojourna-
list for en række europæiske fi-
skemagasiner. – Det kan ofte være
et hårdt pres konstant at skulle le-
vere tekster og fotos indenfor en
bestemt tidsramme, fordi der er
mange benhårde deadlines, når
man arbejder i forlagsbranchen,
afslører han. – Er der fx kun én
dag til deadline, og man mangler
fotos – ja så er det bare med at klø
på. Og – glipper det, så står man i
stedet med et hul på flere sider i
bladet, hvor man bare skal løbe
dobbelt så hurtigt bagefter, for at
finde noget andet godt materiale
som erstatning… Hobbyen bliver
ens arbejde og omvendt – og det
er ikke altid en dans på roser at
finde balancen. At lave fotomate-
rialet til en bog er et kæmpe ar-
bejde – og alene de af mine bille-
der du ser i bogen er essensen af
mindst 20.000 fotos.

Føler I jer aldrig splittet imellem
at skulle fotografere kammera-
terne, når der er gang i fiskeriet
og selv at tage del i det gode
fiskeri?

Jo, jeg er forfærdeligt dårlig til at
tilsidesætte fiskeiveren og priori-
tere kameraet, griner Rasmus. –
Jeg har ladet mig fortælle, at der
med alderen falder mere ro over
én – og at det bliver lettere at
koble fra samt fokusere på andet
og mere end fiskeriet. Måske er
det derfor, at gode gamle Bur-
sell’s billeder fylder betragteligt
mere i bogen end mine. Også her

er de to forfattere forskellige:
– Jeg går glip af massevis af fisk
på den konto, supplerer Jens. – Et
godt eksempel er arbejdet med
denne bog, hvor jeg utallige
gange har rendt rundt med kame-
raet for at få de bedst mulige bil-
leder, lige præcis på det tids-
punkt, hvor fiskene er i hugget og
det hele spiller. Men fotografe-
ring er ikke blot en del af mit
levebrød, det er også en hobby i
hobbyen, og i nogle tilfælde bli-
ver jeg mindst lige så glad for et

super fiskefoto af en af kamme-
raterne, som hvis jeg havde fan-
get fisken selv. Så længe fisken
ikke er alt for stor...

Hvordan er jeres syn på udnyttel-
sen af havørreden som resurse?

Havørreden er objekt for interesse
fra mange forskellige sider, poin-
terer Rasmus. – Personligt, tæn-
ker jeg, at der bør være plads til
alle lige fra lystfiskere til fritidsfi-
skere og UV-fiskere – så længe
man viser mådehold og bidrager
til habitat- og bestandsplejen.
Havørredfiskeriet i Danmark kan
blive langt bedre, end det er nu,
men det kræver, at alle står sam-
men og sætter havørreden på
dagsordenen. – Der skal helt klart
være plads til både lystfiskere og
fx UV-fiskere, fortsætter Jens,
men jeg mener, at der generelt bør
indføres langt skrappere restrik-
tioner over for fritidsfiskere –
samt slås hårdere ned på fritidsfi-
skere, som sætter ulovlige garn –
eller omsætter deres fangster sort.

Skal vi lave Danmarks kyster om
til et stort fisketivoli?

Ja for pokker, siger Rasmus! – Så
kunne man blandt andet have et
skydetelt med salonrifler og
springende havørreder... Spøg til
side – der er masser af plads langs
de danske kyster, så vi er ikke er i
fare for at overbefolke den fore-
løbigt, heller ikke selvom flere tu-
rister skulle søge mod de danske
kyster. Frem for at basere det på
Put and Take-principper og ud-
sætninger, burde man dog i højere
grad have fokus på habitatforbed-
ringer og bæredygtighed. Tenden-
serne er der, men der er fortsat
lang vej igen.
Jens fortsætter: – Som ud-

gangspunkt er jeg helt klart af den
holdning, at naturligt reproduce-
rende bestande må være den bedst
mulige løsning på lang sigt, men
det kræver at vi får endnu mere
fokus på at skabe bedre levevilkår
for fiskene. Især nu, hvor man
kører hårdt på med at lokke flere
turister til landet med projekter
som fx Fishing Zealand, er det
vigtigt, at bestandene øges mar-
kant i en takt, der helst skal over-
stige kurven for tilstrømning af
lystfiskere og turister – for ellers
vil det betyde dårligere fiskeri for
os alle.Men – jeg tror og håber på,
at det vil lykkes at skabe så meget
øget interesse for fiskeriet, at vi
får politisk opbakning til de tiltag,
der skal sikre bedre bestande.

Skal havørreden have status som
gamefish?

L-rigget kombineret med en
kystrørflue og en str. 14-16

trekrog er den simpleste måde at
give et solidt boost til fangstraten
– hvad enten du fisker med flue-

stang eller bombarda. Rigget
tager ikke længere tid at lave end
en rapalaløkke – læs hvordan i

bogen.

�

Martin Falklind, chefredaktør på
Sveriges største fiskemagasin –
Fiskejournalen – har skrevet
forordet i den svenske udgave af
Fisk & Fri’s nye havørredbog.

“Havsöring – Refleksioner på küsten« sätter
definitivt en ny standard för fiskehandböcker, både
fackligt och visuellt. Att så målinriktat designa ett
helt nytt fiskekoncept – som i grova tal kan
FÖRDUBBLA antalet landade fiskar, både på spinn,
fluga och bombarda – är en oerhörd prestation. De
nya metoderna är definitivt ett genombrott i
küstfiskets historia och helt säkert kommer de att
revolutionera havsöringfisket, men det kommer
säkert ta några år innan folk i gemen inser det“.
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Havørreden er Danmarks
sportsfisk nummer 1, fortsætter
Rasmus, men den behøver ikke
nogen særstatus så længe den
behandles med den respekt den
fortjener. Her har Jens en lidt
anden holdning: – Både fiske-
mæssigt og samfundsøkono-
misk ville der være meget at
vinde ved at ophøje nogle af de
mest populære sportsfiskearter
til »gamefish« – fx ørred, laks
og gedder. Så – ja, det vil helt
sikkert være et skridt på vejen
mod et kystfiskeri, hvor man
ikke helt så tit skal slide sig til
fiskene.

at komme væk fra horderne, sta-
dig har muligheden for en natur-
oplevelse i selskab med sig selv,
supplerer Jens. – Ogmed utilgæn-
gelige mener jeg altså ikke for-
budte områder og adgangsveje –
men blot, at der er nogle pladser,
hvor man selv skal svede lidt for
at få en plads på første parket…

I bogens sidste fjerdedel præsen-
teres en række nye metoder, som

så vil jeg vove den påstand, at
99% af de kystfiskere, der fisker
med de traditionelle kystmetoder
– inklusiv de mest erfarne, vil
kunne opnå markante forbedrin-
ger af deres fangststatistikker, ved
at eksperimentere med småkrogs-
takler – som fx L-rigs og release-
takler. Jeg er klar over, at dette er
en kontroversiel udtalelse, som
placerer én i forreste række på
øretævernes holdeplads med en
førsteklasse billet til skafottet.
Men med et statistisk materiale på
over 3300 havørredkontakter,
som jeg har opbygget sammen
med en kreds af testfiskere – samt
en detaljeret dokumentation for
alle de underliggende faktorer,
der påvirker krogningseffektivite-
ten, føler jeg, at jeg kan stå 100%
inde for dette.
Jeg ser og hører ofte folk der

trækker overbærende på smile-
båndet, fortsætter Jens – Kom-
mentarer i stil med »Jeg mister
ikke særligt mange fisk, så hvad i
alverden skal jeg bruge det til? –
har jeg hørt en del af. Til det kan
jeg kun sige, at jeg tror folk vil
blive meget overraskede, den dag
de rent faktisk gennem længere

Fiskeriet er afhængigt af, at vi
som lystfiskere har adgang til
vandet. Oplever I, at det er blevet
sværere med tiden?

Ja, siger Rasmus. – Folk hånd-
hæver i højere og højere grad de-
res grundejerrettigheder – både
lovligt og ulovligt. Derfor kan det
efterhånden være vanskeligt at
finde ned til vandet. Det er en ke-
delig udvikling, for det at færdes
langs kysterne er en borgerret,
som er til stor gavn for alle. – Det
er godt, at der kommer fokus på at
forbedre adgangsveje i områder,
der kan bære det – men det er også
helt fint, at der er nogle steder,
som er lidt mere utilgængelige
end andre, så dem, der har lyst til

Fisk & Fri’s Jens Jeppesen,
der er biolog, har skrevet de

biologiske afsnit om havørreden.
Bogen rummer desuden

tekstbidrag fra Per Ekstrøm,
Finn Sivebæk og Bue Poulsen.

En af de mange nye teknikker der
beskrives i »Havørred – Reflek-
sioner på kysten« er fiskeri med
ghosttubes, fluer og mikroagn.

“SITUATIONEN VAR EN ANELSE BIZAR, DA
JEG STOD I MUSEETS HVALKÆLDER OG
SAVEDE DYBFROSNE HAVØRREDHOVEDER
I SKIVER MED EN NEDSTRYGER, MENS
PETER GJORDE KLAR TIL EN FOTOSESSION
MED STORFORMAT RØNTGENKAMERA PÅ
STØRRELSE MED EN BAGEOVN“…

I bogens tredie sektion finder du masser af step-by-step fotoserier, der
på letforståelig vis illustrerer, hvordan man binder de nye

småkrogstakler, som kan give dig en betydeligt højere landingsrate,
hvis du har den dedikation og fisketekniske dygtighed, som det kræver.

NY HAVØRREDBOG

�

giver flere landede fisk. Har den
gennemsnitlige kystfisker fisket
forkert de sidste mange år?

Der er ikke noget, som er rigtigt
eller forkert – eller nogle metoder,
der er finere og bedre end andre,
siger Jens. – Men når det er sagt –
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tid begynder at tælle, nedskrive
og sammenregne, hver eneste
kontakt de har haft. Tilsvarende
tror jeg mange vil blive overbevi-
ste om, hvor mange fisk der reelt
set mistes eller bommes, med de
traditionelle kystmetoder, den dag
nogen for alvor begynder at filme
og kvantificere antallet af mistede
fisk. Til den tid er jeg overbevist
om at mange overbærende smil
vil stivne.

Bogens røntgenfotos af hav-
ørredhoveder viser nogle forhold
omkring krogning som vel kun
de færreste har været opmærk-
som på. Hvordan kom du på den
idé?

Idéen kom, fordi der var en række
forhold og iagttagelser, der var
svære at forklare udelukkende ud
fra den forbedrede penetration,
som de mindre kroge giver, for-
tæller Jens. – For at afklare dette
allierede jeg mig med Peter Rask
Møller fra Zoologisk Museum,
som var frisk på at hjælpe. Jeg
skal ærligt indrømme, at det var
en anelse bizart, da jeg stod i mu-

faktisk ret let at forklare, hvorfor
så mange fisk mistes med de tra-
ditionelle teknikker – samt hvor-
for de ikke tilnærmelsesvis så
ofte bommes eller mistes med
småkrogstakler, slutter Jens.
Jeg var selv en anelse skeptisk,

da Jens tilbage i 2008 for første
gang fortalte mig om sine idéer og
erfaringer med bittesmå trekroge
på rørfluer, krogfluer og blink.
Men da jeg selv gik i gang med at
teste hans L-rigs og kunne konsta-
tere, at de små løsthængslede bit-
tesmå trekroge faktisk gav en
markant højere landingsrate end

traditionelle kystfluer, fik jeg en
øjenåbner. Det at gå fra det sæd-
vanlige »hov, der var vist en fisk
der nappede i halen på fluen« til
»hov – nu har jeg kroget endnu en
fisk« har været en tilbageven-
dende fornøjelse. Jeg kan kun op-
fordre dig til også at kaste dig ud i
de mange nye spændende mulig-
heder, som fiskeriet med små-
krogstakler byder på.
Alt i alt er »Havørred – Reflek-

sioner på kysten« en imponerende
kraftpræstation, som varmt kan
anbefales, hvis du har brug for ny
inspiration til dit havørredfiskeri
på kysten.

seets hvalkælder og savede dyb-
frosne havørredhoveder i skiver
med en nedstryger, mens Peter
gjorde klar til en fotosession med
et storformat røntgenkamera på
størrelse med en bageovn… Men
jeg har ikke fortrudt det, for med
disse røntgenfotos, har det for
første gang været muligt sort på
hvidt at kvantificere samt doku-
mentere dimensionerne, dybden
og hårdheden på de forskellige
lag i havørredens mund – og når
dette sammenholdes med præcise
dimensionsmålinger på tidens
populære havørredkroge, er det

Henning Trier, der er interviewet
i bogen, er en af landets
skrappeste og mest fangende
kystørredfiskere. Her er han med
vinderfisken fra den sjællandske
Kystcup 2013, der blev fanget på
et release-takel – præcis som året
før, hvor han dog »kun« blev
nummer to. Bogen indeholder
desuden interviews med Pelle
Klippinge, Carsten Scharf, Kern
Leo Lund, Udo Schroeter og
Nicka Hellenberg.

I bogens indledning for faktamættet viden om den fisk det hele drejer
sig om – havørreden.

Fredag d. 11. oktober fra kl. 15-18.30
fejrer Fisk & Fri udgivelsen af »Hav-
ørred – Refleksioner på kysten« med
en åben reception på Fisk&Fri. Kom
og køb et signeret eksemplar af
bogen til 299 kroner – samt få en
snak med forfatterne og redaktionen
plus lidt vådt og tørt til ganen. For
abonnenter og medlemmer af DSF er
prisen 249,-.

Adressen er:
Fisk & Fri, Uraniavej 2, 1. sal,
1878 Frederiksberg C.

Tilmelding er ikke nødvendig, men
giv gerne et praj om din ankomst til
jb@fiskogfri.com.

Kom til release-party


