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DA JEG PUBLICEREDE 1. udgaven
af »Havørred – Refleksioner på
kysten«, var mit statistiske mate-
riale med et-krogs taklet i under-
kanten til, at jeg ville udtale mig
mere specifikt om landingsraten,
men det har jeg – med hjælp fra
et par dygtige testfiskere som fx
Thomas Steen Jørgensen, Ole
Gregersen, Kim Christoffersen
og Casper Nørgård nu rådet bod
på.

LANDINGSRATEN for et release-
takelmed to str. 12 trekroge ligger i
vores statistik, der har kørt siden
2009, på 86,5% baseret på 1242
kontakter og 1072 landede fisk.
Dette er cirka dobbelt så godt som
landingsratenmed en gennemløber
og enkeltkrog (typisk Owner S-61
str. 1/0-3/0), som i vores statistik pt
ligger på 43%baseret på 1039 kon-
takter og 447 landede fisk.
Med blot én trekrog str. 12 på

Det er veldokumenteret, at release-takler giver en
markant højere landingsrate end de traditionelle
kystteknikker. Men – ikke nok med, at de er mere
effektive; de er også mere skånsomme. Vil du skade
fisken mindst muligt, er det derfor tid til at udskifte
gennemløber og enkeltkrog med et release-takel – og
gerne et med blot én trekrog. På trods af at taklet kun
er monteret med én krog – er belønningen alligevel
50% flere fisk på land.
Af Jens Bursell

KYSTSPIN PÅ DEN
MEST SKÅNSOMME
MÅDE

� RELEASE-BLINK MED ÉN TREKROG:
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release-taklet har vi pt en lan-
dingsrate på 61% baseret på 213
kontakter og 130 landede. Selvom
dette er markant flere mistede fisk
end på et release-takel med to tre-
kroge – er det alligevel 49% bedre
end fx gennemløber med enkelt-
krog – og 52% bedre end gennem-
løber med trekrog, som i vores
statistik pt har en landingsrate på
38,6% baseret på 363 kontakter
og 140 landede fisk.

MINDRE KROGSÅR. Selvom to tre-
kroge ikke tilnærmelsesvis giver

dobbelt så store krogsår – af den
simple årsag, at fisken typisk kun
sidder på to kroge 10-30% af gan-
gene – så vil to kroge af samme
størrelse dog altid gøre lidt mere
skade end én krog af tilsvarende
størrelse. Ved at bruge et release-
takel med blot én enkelt trekrog,
vil man derfor reducere det gen-
nemsnitlige krogsår med 10-30%
i forhold til et release-takel med to
trekroge str. 12.
En enkelt stor trekrog str. 2 el-

ler en endnu større enkeltkrog str.
3/0, som er det klassiske kyst set-
up, giver dog hhv faktor 4,5 og 4,8
større krogsår end et release-takel
med to str. 12 trekroge, fordi kro-
gene på det traditionelle set-up er
så ekstremt meget større. Men –
fisker man med et release-takel
med kun én enkelt str. 12 trekog,
giver det faktor 5,8 gange mindre
krogsår end en str. 2 trekrog og en

faktor 6,1 gange mindre krogsår
end en Owner S-61 enkeltkrog str.
3/0. Se beregningerne på
http://www.bursell.dk/articles/
fishing/freshwater/salmonids/
show/237 og
http://www.bursell.dk/articles/
fishing/freshwater/salmonids/
show/201.
Særligt når der fiskes med min-

dre agn på steder og tidspunkter,
hvor der er mange undermålere er
det derfor oplagt at udskifte de
traditionelle kystblink eller det
dobbeltkrogede release-takel med

Samtidig viser den til dato største
undersøgelse af forskningsresul-
tater fra 2005 (2), at den vigtigste
dødeligheds faktor ved C & R er
problematikken omkring dybe
krogninger.
Hvis man vil sikre en højere

overlevelsesrate – er nøgleordet
derfor enten at minimere antallet
af dybe krogninger – og/eller til-
passe teknikker/afkrogningsme-
toder til at kunne håndtere situati-
onen bedst muligt, når det sker.
Release-takler adresserer pro-

blematikken omkring dybe krog-
ninger og skånsom afkrognings-
teknik betydeligt mere effektivt
end de traditionelle metoder. På
småkrogstakler, hvor en markant
højere del af fiskene er kroget
yderligt i kæben, kan krogen utro-
lig let tages ud, hvis man bruger
de rette afkrogningsredskaber –
selv hvis de er dybt kroget.

SMÅKROGSTAKLER – MERE SKÅN-
SOMME. Forskningen (2) viser, at
man på en dybt kroget fisk, som fx
er kroget i gællerne, opnår en
markant højere overlevelsesrate
ved at klippe krogen af. Fakta er,
at man med de traditionelle fast-
monterede blink og kystwoblere
reelt set ikke kan klippe krogen af
– da den er fastgjort i kunstagnen
med en spring-ring. Skal den klip-
pes af – så skal hele kunstagnen
klippes af, hvilket i realiteten
sjældent vil ske, da de fleste vil
forsøge at redde deres agn.
Fordelen ved både gennem-

løbere og release-takler er, at her
kan man så let som ingenting
klippe krogen af. Forskningen vi-
ser, at dette i praksis nærmest kan
halvere dødeligheden ved dybe
krogninger (2).

AFKROGNING 100% UNDER VAND.
En anden nøglefaktor for høj
overlevelse, som forskerne er
enige om, er at afkrogning 100%
under vand øger chancen for over-
levelse – også når fisken er dybt
kroget. Og det er logisk nok.
Dette kan teoretisk lade sig

gøre både med gennemløbere og
release-takler, men i praksis kan
det faktisk kun lade sig gøre med
release-taklet, fordi de kroge, der
normalt anvendesmed de traditio-
nelle montager, er så store, at det
rent lavpraktisk er svært at få dem
ud med en disgorger. Dels fordi
munden på en typisk genudsæt-

et release-blink med en enkelt str.
12 trekrog.

FORSKNINGEN VISER, at 16% af de
laksefisk, som vi lander med tra-
ditionelle fisketeknikker ikke
overlever en genudsætning (1).

Med blot én krog på releasetaklet
er det hurtigere at binde, og man
får lidt mindre grøde på, når der

er meget ålegræs eller andet
snask i vandet. Læs hvordan du

binder taklet i »Havørred
– Refleksioner på kysten«.

Release-taklet med én lille
trekrog er den mest skånsomme
spinnemetode på kysten – både
målt i overlevelseschancer ved
genudsætning, men også målt i

hvor stort et krogsår man tilføjer
fisken. Set i en dyreetisk sammen-

hæng er sidstnævnte relevant
– uanset om fisken skal

genudsættes eller ej.

“GENNEMLØBER
MED ENKELTKROG
SKADER FISKEN
BETYDELIGT MERE
– OG GIVER 50%
FÆRRE LANDEDE
FISK END RELEASE-
TAKLET MED ÉN
TREKROG”.

�
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ningsfisk på 35-45 centimeter er
for lille, og dels fordi krogene er
for store til de disgorgers, der er
på markedet. Læs mere om dette i
artiklen Trekrog vs enkeltkrog på
www.fiskogfri.dk. Vil du foretage
afkrogning 100% under vand ved
dybe krogninger kan det lade sig
gøre med både tokrogs og etkrogs
release-takler, men det er klart let-
test med sidstnævnte.

HÅNDTERING AF UNDERMÅLERE.
Det der typisk sker er, at folk lyn-
hurtigt udtrætter undermåleren
for at kunne genudsætte den, in-
den den syrer til. Men – det der
reelt ofte sker i praksis er, at fi-
sken er så lidt udtrættet, at den
spræller ukontrolleret, når den
kommer ind. Af samme årsag vil
de fleste føle, at de er nødt til at
tage et solidt greb om nakken på
fisken, for at kunne fastholde den
under krogløsningen. Resultatet
er desværre meget ofte, at der
klemmes så kraftigt om fiskens
gællelåg, at den kommer til at
bløde fra gællerne. Det er muligt,
at fisken svømmer livligt væk,
selvom den bløder, men reelt set
ved du ikke, om den falder til bun-
den og dør lige så snart, den er ude
at syne. Der er ingen tvivl om at
det i hvert fald ikke højner overle-
velsesraten, når fisken, som det
ofte er tilfældet, styrtbløder fra
gællerne.

TOMMELGREBET MEST SKÅN-
SOMT.Måden at undgå gælleblød-
ninger på er følgende: 1) Grib fi-
sken i kæben med venstre hånds
tommel og pegefinder, så fisken
er under vandet hele tiden. Pas på
ikke at få fingrene i krogen – og

hav gerne en tynd læder- eller ar-
bejdshandske på som beskyttelse.
Sørg for, at det er en handske med
god pasform og følelse i fingrene,
samtidig med at den skal være så
stor i åbningen, at du kan tage på
med én hånd, så det går hurtigt i
landingsøjeblikket. 2) Sæt stan-
gen i vadejakkens stangholder-
løkke eller hav den under armen.
3) Afkrog med en pean, hvis kro-
gen sidder yderligt – eller med en
disgorger, hvis den sidder dybt. På
denne måde skader du hverken fi-
skens gæller eller skæl og slimlag
– samtidig med at den er 100%
nedsænket i vand under hele pro-
cessen. Dette kan lade sig gøre
med alle gennemløbs-teknikker,
men er klart lettest med et release-
takel med blot én trekog, fordi
krogen rent fysisk er så lille, at det
er lettere at få plads til tommel-
grebet om kæben.

Thomas Steen Jørgensen – en af
testfiskerne bag artiklen – med en
flot 3,8 kilos blankfisk taget på
release med blot én lille trekrog.

DTU AQUA ANBEFALER
SMÅKROGSTAKLER
I rapporten »Fiskeri i vandløb med
laks« skriver DTU Aqua følgende
om netop småkrogstakler: Gen-
nem de sidste par år er der udviklet
flere helt nye spinnefiskemetoder,
som er optimeret til anvendelse af
de mest skånsomme afkrognings-
redskaber og genudsætningstek-
nikker. Ved at vælge disse metoder
frem for traditionelle spinnetek-
nikker – samt følge de øvrige an-
befalinger i rapporten, bidrager du
altså selv til at sikre en høj overle-
velsesrate på de fisk, som skal
genudsættes.

�

RELEASE-BLINK

Her ses et udvalg af disgorgers. Via slidsen placeres den på linen,
hvorefter man kan skubbe krogen baglæns ud – og retur uden at fisken
tager skade – helt uden at kunne se krogen. Netop derfor muliggør
metoden 100% afkrogning uder vand.

Kilder:
1) Hühn, D. & R. Arlinghaus. 2011. Determinants of
hooking mortality in freshwater recreational fisheries:
a quantitative metaanalysis. Pages 141-170 in T.D.
Beard Jr., R. Arlinghaus, and S.G. Sutton, editors.

2) Aaron Bartholomew & James
Bohnsack 2005. A review of catch-and-release
angling mortality with implications for no-take
reserves. Reviews in Fish Biology and Fisheries
2005 15: 129-154.

3) Sivebæk, Finn & Kofoed, Anders: Fiskeri i vandløb
med bestande af Laks. 2011. Notat af DTU Aqua til
NaturErhvervsstyrelsen
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Sammenholder man alle disse
faktorer – og lytter til DTUAquas
officielle anbefalinger til skån-
som håndtering af fisk, er det evi-
dent, at du opnår det mest skån-
somme fiskeri og den højeste
overlevelsesrate ved genudsæt-
ning ved at fiske med et release-

taklet med to kroge giver det ikke
helt så meget grøde på taklet, når
der er meget grøde i vandet. Hertil
kommer, at man med en enkelt
trekrog ikke risikerer sekundære
ophægtninger, hvor den frie krog
får fat om fx kæben eller hovedet
under fighten – en ting man altid
risikerer, når der avendes to tre-
kroge – uanset om de er traditio-
nelt monteret på eksempelvis en
wobler – eller monteret på et ta-
kel.
Taklet med en enkelt trekrog er

desuden lettere, hurtigere og billi-
gere at binde. Sidst, men ikke
mindst – fisker du med et tokrog-
stakel, og der hænger en fri krog
uden for fisken, skal man passe
ekstremt meget på, at den ikke
sætter sig i nettet ved landingen.
Med blot en enkelt trekrog på tak-
let, risikerer man ikke at gøre
denne fodfejl der kan koste dyrt,
hvis man sover i timen i det kriti-
ske øjeblik, når en stor fisk glider
over netrammen.
Personligt vælger jeg typisk at

bruge taklet med blot én str. 12
krog, når der er mange mindre
fisk og i situationer, hvor jeg bru-
ger mindre agn op til cirka 6 centi-
meters længde. Omvendt – to-
krogstaklet anvender jeg typisk,
når der er færre småfisk og i situa-
tioner, hvor jeg bruger lidt større
agn over 7 centimeters længde.

takel – og gerne det med blot én
enkelt trekrog.

ET KROGS – RELEASE-TAKLET har
dog også andre fordele end blot at
være den mest skånsomme spin-
nemetode på kysten. I forhold til

Røntgenfoto af tværsnit af under-
måler. Her ses det, hvordan store
enkeltkroge som her Owner S-61
str. 3/0 – kan forvolde ekstremt

stor – og ofte dødelig skade.
Krogen har nemlig så bredt et
gab og så lang en krogspids, at
den let penetrerer gennem de

bløde lag op i hjerne og hoved
– eller ud gennem øjnene.

Den mest skånsomme måde at
afkroge en undermåler på ser du
her: Bruger du tommelkæbe-
grebet tager fiskens slimlag ikke
skade ved berøring, gællerne
bliver ikke klemt, så de bløder –
og fiskens kan afkroges 100%
under vand. Dybe krogninger
klares selv under vand med en
disgorger som vist.

“STORE
ENKELTKROGE
TILFØJER OFTE
UNDERMÅLSFISK
ALVORLIGE
SKADER. DET KAN
UNDGÅS MED EN
LILLE TREKROG”.


