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BO HALL, er en af de helt store pio-
nerer i skandinavisk havfiskeri.
Men på trods af utallige havfiske-
ekspeditioner efter grove storfisk
på dybt vand, har han i mange år
haft en ganske særlig passion for
rødspætter.

– Rødspættens hug føles som et
dybt, sejt stød i linen, fortæller
Bo. Og med over 20 år som elek-
triker ved hvad han snakker om...
– Men på trods af det meget mar-
kante hug, der adskiller sig en del
fra isingernes mere hidsige små-
hug, så er det ikke altid lige let at
kroge dem, fortsætter han. – Det
er måske netop dette der gør fiske-
riet så intenst og spændende. Hvis
ikke du er hundrede procent kon-
centreret, kan du let risikere at
fange langt mindre end sideman-
den – selv om i fisker på samme
plads med det samme takel og
agn.

– MAN KAN FANGE SPÆTTER på
mange forskellige agn, pointerer
Bo. – En af de mest effektive agn i
Øresund er børsteorm, men kom-
mer man længere op i Kattegat
samt Skagerrak, vil fx sildestyk-
ker fiske betydeligt bedre. Rejer
fungerer over alt, men jo længere
nordpå man kommer, desto mere
har de deres force. I Norge fisker
de eksempelvis helt eminent.
Denne agn er især god på dybt
vand – måske på grund af deres
relativt lyse farve, som får dem til
at stå i let synlig kontrast til bun-
den. Også levende fjordrejer fun-
gerer helt perfekt og agnes med en
lille tynd str. 8-6 krog i halen.

GULP – især børsteormsvarianten
fungerer også fint – også i Sundet.
Den er en perfekt backup, hvis
man skulle løbe tør for friske orm,
der normalt er mere attraktive –
bl.a. på grund af deres bevægelse i
vandet. Det er i hvert fald en gene-
rel erfaring i Øresund. Men også
her kan der være lokale forskelle.

I Norge har vi fanget mindst lige
så godt på GULP orm som på na-
turlige og friske børsteorm.

Agnens størrelse kan ligeledes
have betydning. På Øresund tager
spætterne ofte relativt store agn på
str. 1-1/0 langskaftede aberdeen
kroge, men kommer man længere
op i Kattegat, fungerer det ofte
bedre med lidt mindre agn på str.
4-2 kroge. 

– RØDSPÆTTE-TAKLET kan fiskes
både fast eller glidende, uddyber
Bo. – Jeg foretrækker takler, hvor
slæbetafsen er monteret glidende

på en bom, mens den øverste tafs
på cirke 20 centimeter fiskes 50
centimeter over glidebommen,
som en fast tafs knyttet direkte på
linen. Den yderste/nederste slæ-
betafs er normalt 50-100 centime-
ter lang og bundet af 0,40 mm
fluorocarbon. 

Både duft, udseende og bevæ-
gelse har stor betydning, når man
skal udløse rødspættens hugre-
flekser. Når fisken hugger, er det
ofte en fordel at give den lidt fril-
ine, men det er ikke nødvendigt
med mere end 2-3 sekunder, da
strømpresset på linen gør, at fi-

sken sjældent vil orke at tage me-
get line ud. Af samme årsag be-
høver der ikke at være mere end
20-30 centimeters frigang på gli-
detaklet. 

– EKSTRA ATTRAKTION i form af
tube, perler, spinnerblade osv gi-
ver ofte flere fisk. Personligt er
mine favoritter perler og små
stykker slange. De bedste resulta-
ter har jeg haft med orange og gul.
Perlerne nærmest krogen, skal
være de mindste for at få den mest
naturlige bevægelse af agnen.
Ovenfor et par små perler placerer

Både fastspolehjul og multihjul kan bruges, men med sidstnævnte er
det lettere at holde bund, uden at gå på kompromis med indikationen af
huggene – især når man driver fra lavt ud over dybere vand.

I den kommende tid er der perfekte muligheder for en solid stak rødspætter. Afhængig af vejr, vind og
plads kan vinderteknikken variere fra traditionelt driftfiskeri til fiskeri fra opankret båd med et friskt rubby-
dubby spor, som kan lokke fiskene til fra nær og fjern. Her får du Bo Hall’s bedste tips til de rødspættede.
Tekst og foto: Jens Bursell

■ SNØR DE FLADE:

RØDSPÆTTER I 
RUBBY-DUBBY SPORET
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jeg ofte et stykke tube, og først
oven for dette kommer de større
perler. Når jeg anvender et spin-
nerblad som attraktor, synes jeg
det fungerer bedst, når det er pla-
ceret cirka 30 centimeter over
krogen, så det kommer et par cen-
timeter op i vandet, hvor det let-
tere kommer i bevægelse. Nor-
malt har jeg inddelt slæbetafsen i
to dele, hvor spinnerbladet sidder
umiddelbart over den svirvel, der
adskiller de to dele. Ved at have
tafsen todelt, kan man let og hur-
tigt skifte til en ny krogtafs, hvis
krogen tager skade – fx når en lidt

for glubsk fladfisk sluger kro-
gen... Den yderste krogtafs kan
enten monteres i svirvlen »loop to
loop« eller med en hægte. 

gram kan være sagen. Men – når
det er sagt, kan det faktisk være en
fordel at anvende samme vægt
hele tiden, fordi man herved let-
tere kan mærke forskel på forskel-
lige bundtyper samt få en føling
for hvordan taklet skal fiskes.
Med denne taktik er 100 gram et
godt allround udgangspunkt.

– LINEN bør i de fleste tilfælde
være en fletline, da dens mangel
på elasticitet, gør det let at mærke
bundens struktur – samt det mind-
ste hug. 0,15-0,20 er et godt ud-
gangspunkt. Selv foretrækker jeg

helt runde fletliner som fx Power
Pro. Flade fletliner har en kedelig
tendens til at sno i vandet og give
markant mere vandmodstand end
runde liner. 0,25 nylon fisker af
samme årsag bedre end betydeligt
tyndere fletliner, som er flade.

– DET PRAKTISKE FISKERI kan gri-
bes an på flere måder. Hvis man
kender et potentielt godt område
afsøges stedet, indtil man på lod-
det kan se en lille skrænt med hård
bund – gerne sand, grus eller
småsten, beretter Bo. – Indstil
loddet til at vise et passende

T

– TAKLETS BELASTNING – enten i
form af lod eller pirk, kan variere
meget efter blandt andet dybde og
strømforhold. Alt fra 40-150

»Rubby-dubby fiskeri
kræver lidt tålmodighed,
men når først fiskene er i
duftsporet, er der masser

af action«

➛

Husk, at de mindste attraktorer
skal sidde nærmest krogen for at
få den bedste bevægelse i agnen.
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dybde interval, så zoomfaktoren
er fornuftig. Det kunne fx være 0-
20 meter på Øresund. Indstil lod-
dets følsomhed – også kaldet sen-
sitivity – manuelt på fx 50% – og
hold den der. Det duer ikke at køre
automatisk sensitivity, da for-
skelle mellem blød og hård bund
sløres. Og netop denne faktor er af
stor betydning, når man skal finde
gode rødspættepladser. Den bed-
ste afsøgningseffektivitet og de
mest distinkte signaler fås ved at
afsøge fra dybere mod lavere vand
– ikke omvendt. Præcist hvorfor

kan jeg ikke forklare, men utallige
ture, har lært mig at afsøgningen
fungerer bedst på denne måde. 

– NÅR PLADSEN ER FUNDET, er der
flere forskellige måder at fiske på.

Skrubber smager fint, og er en
velkommen bifangst under

spættefiskeriet. Hugget minder
en hel del om rødspættens.

Driftfiskeri er en både klassisk og
effektiv metode. I første drev
lægges styrbordssiden mod vin-
den. Anden gang lægges båden
med bagbords siden mod vinden.
Når du har prøvet begge typer af
drev, har du en indikation af hvor-
dan du bedst ramte pladsen, og re-
peterer herefter de efterfølgende
drev på præcis samme måde. Her-
ved sikres det, at man rammer

Små sildestrimler er en
fortræffelig spætteagn – især i

Kattegat og på lidt dybere vand i
Skagerrak.

I Øresund er det lettest at lave
rubby-dubby med helt friske sild
og makreller – evt. iblandet
maste blåmuslinger mm. 
Der skal helst være masser af 
sildeskæl i, eftersom de giver 
nogenlunde samme lokkeeffekt
som de hvide perler man ofte har
på forfanget – bare i større 
målestok.

RØDSPÆTTER

➛

RUBBY DUBBY TIPS

For at skabe en jævn, velfordelt og
stabil duftafgivelse fra rubby-
dubby sækken er det en god idé at
blande rasp i mosen. Den opsuger
olien og frigiver samt fordeler den
perfekt i vandet. Normalt skal man
have 2-3 kilo bly for at holde bun-
den – fx en coladåse fyldt med bly. 

Fisker du flere dage i samme
område, kan man lokke ekstremt
mange fladfisk til ved at markere
pladsen, og evt. fodre gennem flere
dage. Brug eksempelvis en papir-
pose, der opløses på bunden, hvis
du ikke ønsker at efterlade rubby-
dubby posen på en snor/markør,
men i stedet satser på et præcist
waypoint – fx hvis der er meget
skibstrafik. Denne metode kan
også bruges til at få større mæng-
der af foder ned på kort tid. Alter-
nativt kan man lægge og markere
en rubby-dubby pose på en god
plads, og derefter fiske driftfiskeri i
et par timer eller en halv dag, indtil
man vender tilbage til pladsen,
hvor mængder af fladfisk nu står
samlet i rubby-dubby sporet.

RUBBY DUBBY TIPS

Som rubby-dubby pose anvendes
en løgpose, der i praksis fungerer
som et finmasket net.
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præcis samme spot – og driver på
samme måde – hver gang. Hvis
drevet går for hurtigt, må man slå
bak med motoren, mens man fi-
sker. Som udgangspunkt er den
bedste driftshastighed ofte 0,1-0,5
knob i timen. Et drivanker kan
også benyttes, men nedsætter kun
farten, når afdriften skyldes blæst.

Har man mulighed for at lægge
sit drev, så man driver fra lavere
vand mod dybere vand, har det en
tendens til at være lidt mere effek-
tivt – måske fordi hugindikatio-
nen er lettere når man bevæger sig
mod dybere vand. Årsagen er, at
det – især med multihjul – er let-
tere at holde bundkontakt på
strakt line ved at give line – end
ved at spinne ind. Især når man si-
multant med dette skal kunne
mærke det mindste hug.

– RUBBY DUBBY fiskeri kan i
mange tilfælde være uhyre effek-
tivt, afslører Bo. – Jeg har således
gentagne gange – både i Øresund,
Kattegat, Skagerrak og Nord-
norge, haft virkelig gode erfarin-
ger med at lægge et velduftende
og visuelt attraktivt lokkespor
omkring – eller efter båden. Me-
toden er især oplagt, hvis man har
masser af tid – eller hvis man ken-

der et rigtig godt område, hvor
man ikke behøver at bruge den
store tid på afsøgningen. Tager du
dig tid, vil fisken altid komme til
dig.

Læg ankret lidt opstrøms plad-
sen og driv ind over stedet, så an-
kerlinen er strakt. Sænk rubby-
dubby posen ned til bunden, så
den hænger på strakt line direkte
under båden. Fordelen ved at
hænge på strakt line er, at den
konstant rystes, når rælingen vug-
ger i bølgerne, hvilket er befor-
drende for en konstant omryst-
ning og duftafgivelse fra sækken.

Fastgør ikke rubby-dubbyen til
ankret, da det bliver svært at fiske
tæt på lokkesporet uden at få fat i
ankerlinen.

Et godt eksempel på en fanta-
stisk tur, er en tur jeg havde med
min kammerat Freddy i Øresund.
I starten – før duftsporet begyndte
at virke – fik vi ingen fisk lige un-
der båden. I stedet kastede vi ak-
tivt opsøgende rundt om båden og

Bo Hall med en fin spætte fra
Disken på Øresund.

Fisken huggede en børsteorm på
cirka 13 meters dybde.

Kombinationsagn kan også fiske
fint til rødspætter – her GULP
børsteom, toppet med et stykke

reje. Læs i øvrigt om de nye
GULP Alive på side 14.

Når man afsøger nye rødspætte-
pladser, skal man være særlig
opmærksom på små skrænter

med hård bund – fx sand, grus
eller muslinger.

Selv en niveauforskel på 0,5-1
meter kan være rigeligt til at

samle fiskene. Her en perfekt lille
skrænt på Disken, der gav flere

fine fisk.

mange situationer, vil kunne for-
bedre sit fiskeri betydeligt, slutter
Bo Hall.

ud mod siderne, hvor vi hurtigt fik
fint med fisk allerede i løbet af den
første halve time. Siden hen be-
gyndte vi at fiske nedstrøms
rubby-dubby sporet og fik grad-
vist flere og flere fisk, som trak op
i selve duftsporet. Til sidst, da
store mængder af fisk var lokket
til, faldt huggene i en lind strøm
lige så snart vi sænkede taklerne
ned bag båden – tæt på rubby-
dubby sækken. Der er ingen tvivl
om, at man ved at bruge rubby-
dubby til at lokke fiskene til, i

»Med masser af sildeskæl i
rubby-dubby’en fås en
lokkende sky, som ikke

blot lugtes, men også ses
af spætterne«


