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Deense zeeforel

Langs de ruim 7.000 kilometer lange kustlijn van Denemarken zwemt een vis van allure, 
die met een lichte spinhengel prima te bevissen is. We hebben het hier over de zeeforel, de 
koning van de salmoniden. Aan het woord de Deense zeeforelspecialist Jens Bursell, die niet 
te beroerd is om speciaal voor de lezers van Rovers zeer nuttige tips en tricks prijs te geven. 

W
ij Denen zijn gek op 
de visserij op zeefo
rel langs onze eigen 

kustzone en dat is niet zonder 
reden! Langs de kustlijn zijn vele 
duizenden hotspots te vinden en 
tezamen met de vele kleine ei
landjes en de slingerende kustlijn 
georiënteerd op alle denkbare 
windrichtingen, is het eigenlijk 
altijd wel mogelijk om een goede 
stek te vinden, hoe hard de wind 
ook blaast uit de ‘verkeerde hoek’. 
Daarbij komt nog het feit dat de 
infrastructuur in Denemarken 
buitengewoon goed is te noemen. 
Met andere woorden; wanneer de 
auto is geparkeerd hoef je vaak 
nauwelijks meer dan een half uur 
te lopen om op de beste stekken 
te geraken en dat maakt het vis
sen gemakkelijk en comfortabel!

KOPJE KLEINER

Het gemiddelde formaat van de 
vissen verschilt per gebied en 
gedurende de tijd van het jaar. 
Langs sommige kusten is de 
gemiddelde zeeforel zodoende 
tussen de 35 en 45 cm lang, 
bijvoorbeeld langs noordelijk 
Sealand (het eiland waar Kopen
hagen op is gelegen), terwijl er 
ook gebieden zijn waar een forel 
van 45 tot 55 centimeter vrij 
normaal is. Hoe lang de gemid
delde zeeforel ook is, het mooie 
is dat je altijd kans maakt op een 
veel grotere vis. Vang je in Dene
marken een zeeforel van 3 kilo, 

dan mag je gerust spreken van 
een kapitaal exemplaar. Toch is 
de kans er relatief groot dat je er 
een vangt. Een vis van meer dan 
5 kilo is toch een ander verhaal. 
Het is zeker niet onmogelijk, maar 
je zult er wel hard voor moeten 
werken! Elk jaar worden er ook 
echt gigantische zeeforellen van 
9 tot 10 kilo en zelfs nog groter 
gevangen langs de Deense kust. 
De grootste vis waar ik in 2010 
van heb gehoord woog maar liefst 
12,5 kilo. Deze vis was al een 
kopje kleiner gemaakt en zou in 
levende toestand waarschijnlijk 
rond de 14 kilo hebben gewogen, 
moet je voorstellen! Mits je op het 
juiste moment op de juiste plek 

vist is het met succes belagen 
van de Deense zeeforel niet moei
lijk en wie weet krijg jij een der
gelijk monster te pakken. Uiter

aard is het wel handig om over 
wat basiskennis te beschikken.

SEIZOENPRAAT

Vroeg in het jaar, van januari tot 
en met februari, kan het vissen 
aan de open zee erg lastig zijn. 
De meeste zeeforel is door de 
paai namelijk nog steeds op de 
rivieren aanwezig. Mocht je zee

forel op zee aantreffen, dan zij 
ze vaak wel prachtig zilverkleurig 
en bovendien te herkennen aan 
de kleine, losse schubben. In de 

volksmond worden ze ook wel 
‘overspringere’ genoemd, ofwel 
zeeforellen die in zee zijn ach
tergebleven en het paaien een 
jaartje overslaan.
Is het water erg koud, bijvoor
beeld 3 graden, dan kan het 
lonen om de fjorden op te zoe
ken en dan vooral de binnenste 
baaien, waar liefst ook nog zoet 

Op het eiland Møn tref je 

aan de voet van krijtrotsen 
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prima vissen is! 
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Jens Bursell met een van zijn 

mooiste; een puntgave zeeforel 

van 6.400 gram, gevangen op 

een Snurrebassen.
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water het fjord instroomt. Bij 
echte koude kan het namelijk 

goed zo zijn dat de 
vissen hier samen
scholen en met 
wat geluk kun je 
dan wel 10 tot 30 
vissen op één dag 

vangen. Dit heeft 
alles te maken met het feit dat 
zeeforel zijn inwendige zoutba
lans op peil moet houden, ook 
wel osmose genaamd. Belangrijk 
hierbij om te weten is dat het 
verschil tussen het zoutgehalte 
in het vissenlichaam met dat van 
het brakkere water kleiner is dan 
met water van de open zoutere 
zee. Met andere woorden is 
osmose zeker op zout water een 
energierovend proces is en van
daar dat zeeforel bij een koude 
watertemperatuur geneigd is 
het brakke water op te zoeken, 

aangezien elke energie besparing 
mooi meegenomen is.
De watertemperatuur kan al
lesbepalend zijn en daarom is 
het zeker raadzaam om een 
thermometer mee te nemen. Is 
het water in een fjord 2 graden, 
maar vind je plotseling een stuk 
waar het 3 graden is, dan is het 
hier voor zeeforel net wat beter 
toeven en kan dit een plek zijn 
waar zich een schooltje bevindt. 
1 tot 2 graden kan met andere 
woorden al het verschil maken 
tussen vangen of blanken.
Wanneer vanaf maart het water 
opwarmt en de afgepaaide vis
sen vanaf de rivier richting open 
zee trekken zullen er meer en 
meer zeeforellen in de kustwa
teren te vinden zijn. De periode 
van maart tot en met halverwege 
mei (met een piek in april) wordt 
dan ook beschouwd als het top

Het enige wat je nodig hebt om in de Deense kustwateren te 

mogen vissen is een staatsvergunning. Deze kost voor een dag 

35 Deense Kronen, voor een week 100 DKR en voor een jaar 140 

DKR (1 DKR is ca. € 0,14). Je kunt deze vergunningen kopen via 

www.fisketegn.dk. Het maakt niet uit wie het land bezit of wat 

er aan de kust ligt, je bent met deze vergunning gemachtigd 

om vanaf deze kust te vissen. Dit geeft je haast ongekende 

mogelijkheden. Het is wel verboden om te vissen op plaatsen 

waar de rivieren uitmonden in zee. Is de rivier meer dan twee 

meter breed, dan is het normaal gesproken niet toegestaan om 

in 500 meter aan weerszijden van de monding te vissen.

VISVERGUNNING

seizoen. Naarmate het water op
warmt wordt het gemakkelijker 
om voedsel te vinden en jaagt 
zeeforel actief om dit tot zich te 
nemen. Als je van plan bent om 
voor de zeeforelvisserij richting 
Denemarken te komen, dan is 
april absoluut de beste maand.

GEEP

De gehele winter tot en met eind 
april, begin mei kan de visserij 
overdag lonend zijn, alleen kan 
de geep vanaf de laatste week 
van april een gerichte visserij 
op zeeforel soms aardig in de 
war schoppen. Dit is namelijk de 
periode dat deze vissoort in grote 
getale de Deens kust aandoet. 
Wanneer de warmere perioden 
aanbreken, wordt het azen van 
de zeeforel langs de kust tijdens 
daglicht zeldzamer. Nu zijn het 
meer de avonden en vroege och

tenden die productief kunnen zijn. 
Gedurende hoogzomer kun je de 
meeste actie tussen 11 uur in de 
avond en 4 of 5 uur in de ochtend 
verwachten. Dit is bovendien de 
tijd van het jaar om eventueel een 
hele nacht door te vissen.
Hiermee wil ik niet zeggen dat 
het onmogelijk is om tijdens 
hoogzomer midden op de dag 
zeeforel te vangen, maar dan 
alleen op speciale plekken. Bij
voorbeeld daar waar je heel diep, 
koud en zuurstofrijker water dicht 
bij de kust hebt of daar waar een 
landtong harde stroming over 
een stenen rif laat stromen en 
zuurstofrijk water creëert. Voor
beelden van dit soort plekken zijn 
Gniben/Sjællands Odde, Kronborg 
Pynten op Helsingør of Sletter
hage op Oostelijk Jutland.
De zeeforel begint van juni tot juli 
zijn migratie richting de rivieren. 

 Lange, slanke, metalen lepels zijn 

favoriet langs de Deense kust. 

Met een waadstok voorkom 

je nare verrassingen in het 

bodemprofiel. Een aanrader!

Zeker op de grens tussen een 

lichte en donkere bodem maak 

je goede kans!

Gedurende hoogzomer is het ook 

prima nachtvissen op zeeforel. 

De zeeforel is een echte 

springer en tijdens de dril kun 

je zo gemakkelijk vis verspelen.  
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De beste allround hengelkeuze is een 2,70 meter lange 

spinhengel met een werpvermogen vanaf 10 tot 30 gram, 

gecombineerd met een werpmolen in het formaat 2500 of 

3000, opgespoeld met een 15/00 gevlochten lijn en een 

30/00 tot 40/00 fluorocarbon voorslag van een meter. 

Wat betreft kunstaas zijn slanke, lange metalen lepels 

favoriet. Een aantal toppers zijn de Snurrebassen, 

Bornholmerpilen, Fladbukken, Sømmet en Hugormen. Vis je 

tijdens de zomermaanden gedurende de donkere nachtelijke 

uurtjes, dan zijn grote kustpluggen zoals de Kongetobis 

en Sandgrævlinge in het zwart een van de beste stukken 

kunstaas. Overdag zijn kleine lipless plugjes zoals de Mini 

Goby, Djurswobleren en de Pencil Prey een goede keuze. 

Een proces dat zijn hoogtepunt 
in september tot en met oktober 
bereikt. Daarna kan het vissen 
heel erg goed zijn in oktober en 
november, maar ondanks dat er 
heel veel vis in de kustwateren 
zwemt, zijn deze (voor de paai) 
veel minder makkelijk te vangen 
dan bijvoorbeeld in april. Veel 

zeeforel die van het open water 
op weg is naar de paaigronden 
op de rivier, zijn uitgerust in 
een fraai paaikleed. Vanaf 16 
november is het niet toegestaan 
om deze vissen voor consumptie 
mee te nemen. De vissen zonder 
paaikledij zijn te herkennen aan 
de compleet zilveren kleur en 
loslatende schubjes. Vanaf no
vember is het vissen aan de open 
zee moeilijker en wordt het vis
sen in de fjorden juist beter.

HOTSPOTS

Een compleet overzicht geven van 
de ruim 7.000 kilometer lange 
kustlijn is simpelweg onmogelijk. 
Zeeforel kun je namelijk vangen 
langs eigenlijk de gehele Deense 
kustlijn.
Over het algemeen is het gemid
deld formaat van de zeeforel 
groter in oostelijk Sealand en de 

eilanden in de buurt van de 
Stevns pinensula, het 

eiland Møn en het 
eiland Bornholm, 

ten zuiden 

van 
Zweden. 

De grote 
aantallen vis 
zijn weer te vin
den in noordelijk en 
westelijk Sealand, op 
Funen en langs oostelijk 
Jutland. Ook kun je terecht aan 

Je kunt je visserij prima op 
 minder gunstige omstandigheden 

 afstemmen.

Zoals jullie even lekker op 

snoek kunnen vissen, zo 

kunnen wij een korte sessie 

op zeeforel inlassen. 

Het vissen op zeeforel is 

eigenlijk op zoek gaan naar een 

ideale mix van verschillende 

factoren. In ieder geval is april 

in Denemarken de topmaand!

de westelijke kust van Jutland, 
de goede stekken zijn daar met 
name pieren en havens.
Veel artikelen die hotspots be
schrijven zijn geschreven in het 
Deens en ook al zul je deze taal 
niet machtig zijn, de illustraties 
spreken boekdelen en zijn redelijk 
eenvoudig te interpreteren. Veel 

van deze bruikbare artikelen kun 
je vinden op de website www.fis
kogfri.com en zoek je door onder 
het kopje ‘artikler’ havørred de 
naam van het gebied dat je wilt 
bevissen te typen. Een andere tip 
is om een lokale hengelsportzaak 
te bellen of te bezoeken. 
Het vissen op zeeforel kan 
 zoeken zijn naar een ideale com
binatie van verschillende factoren 
zoals het getijde, de stroming, 
wind en temperatuur. Zelden zul 
je natuurlijk de ultieme mix mee
maken, maar je kunt je visserij 
natuurlijk ook afstemmen op min
der gunstige omstandigheden. 
Bij bijvoorbeeld windkracht 3 of 
hoger kun je beter op zoek gaan 
naar plekken waar je aflandige 
wind hebt, dus de wind in je rug. 
Zou je nu met aanlandige wind 
vissen, dan loop je namelijk een 
groot risico dat je met je kunst
aasvisserij ernstige hinder onder
vindt van losdrijvend zeewier. 
Ideaal is het om een stuk water 
te vinden met wat golfslag en 
beweging in het water, het liefst 
relatief helder, maar niet kraak
helder, want dan zijn de zeefo

rellen erg schuw. Is het water 
te troebel, dan zullen ze het 

kunstaas moeilijk kunnen zien. 

TACTICUS

Zelfs al heb je informatie over goe
de gebieden, dan nog moet je ter 
plekke zoeken naar de vis. Houd je 
ogen open, want jagende vis ver
raadt zich aan de oppervlakte. Dit 
is echter niet altijd het geval. 
Vis systematisch langs de kust 

en beweeg jezelf voort wanneer 
je werpt, net zo lang totdat je 
actie aantreft. Voordat je met 
waadpak het water in gaat, is het 
slim om eerst een paar keer voor 
en naast je uit te werpen. Het zal 
je namelijk verbazen hoe dicht 
zeeforel langs de kust zwemt en 
het zou zonde zijn als je ze bij het 
waden verjaagt… 
Zeeforel wordt vaak aangetrof
fen op plekken waar de bodem 
er donker uitziet. Concentreer je 
visserij door over deze donkere 
gebieden te vissen; zeker op de 

grens van donker naar licht heb 
je een goede kans op aanbeten. 
Een prima methode om deze 
plekken te ontdekken is door van 
te voren de Deense kustlijn mid
dels Google Earth te verkennen; 
je kunt in bepaalde gebieden 
zo prima deze donkere plekken 
vinden. Tegelijkertijd kun je je 
verlekkeren aan de oneindige 
reeks van stekken die de Deens 
kust je te bieden heeft. Tja, mij 
als Deen hoor je niet klagen!

Jens Bursell


