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Forord
Overalt i landet ligger masser af søer og
åer, der blot venter på at blive udforsket
med medestangen. Fiskeriet er lettilgængeligt, simpelt og sjovt og fantastisk
underholdende - og netop derfor den perfekte indføring i lystfiskerlivets glæder.
Målet med denne bog er at beskrive de
mest grundlæggende metoder og teknikker i medefiskeriet. Fiskeriet er ikke svært,
og med den mest basale viden i fisketasken vil begynderen hurtigt kunne få en
inspirerende og god start på fiskeriet. God
læselyst.

Forfatteren med en flot 10 kilos spejlkarpe,
fanget på squid-boilie
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Medefiskeri

mere end blot et par meter, og der bliver
mulighed for at fange nogle af de fisk, der
står lidt længere fra land. I takt med at
teknikken forbedres, vil man gradvist finde
ud af hvilke agn, foder, grej og metoder,
der skal til for at forbedre fangsterne yderligere.

Medefiskeri betyder i al sin enkelhed
fiskeri med naturlige agn - f.eks. orm, majs,
maddiker, dej, brød eller agnfisk. Alle fisk,
både “rov”- og “fredfisk” - vil kunne fanges
på en eller anden form for naturlig agn. I
modsætning til pirke-, spinne- og fluefiskeri er der ikke tale om “imitationer”, der
skal efterligne byttedyr. I medefiskeriet
er agnen “den ægte vare” - noget der kan
både kan ses, lugtes og spises.
Det, man normalt tænker på, når man
snakker medefiskeri, er ferskvandsfiskeri
efter “fredfisk”. Fredfiskene - karpe, karusse, suder, brasen, skalle, rudskalle og rimte
har fået deres “kælenavn”, fordi størsteparten af deres føde består af smådyr, snegle,
krebs eller plantedele. Alle fredfiskene
hører til karpefamilien. Nogle af familiens
medlemmer spiser af og til en del fiskeyngel, men det er en anden historie.
Medefiskeriet byder på et væld af forskellige fiskemetoder, der alle har deres
specielle charme.
Flådfiskeriet er en delikat og æstetisk
nydelse. Dappefiskeriet, hvor man lister
sig omkring og præsenterer agnen for fisk,
man har spottet, er en både nervepirrende
og ekstremt intens form for medefiskeri.
Bundfiskeriet er ligeledes spændende,
men er samtidigt forbundet med en lidt
mere tilbagelænet og afslappet cigarføring....
Gribes fiskeriet an på den rigtige måde,
kan samtlige metoder give fisk og dermed
bidrage til mange uforglemmelige oplevelser ved fiskevandet.

stor afstand imellem krog og flåd. I dette
tilfælde rykker man selvfølgelig flåddet
ned af linen i stedet for.
Det letteste er dog at måle dybden ved
hjælp af et “Polaris-flåd” (se s. 19 flåd foto).
Polaris er i princippet et “glideflåd”, der sidder fast, når linen er stram. I det samme
linen løsnes, kan flåddet glide på linen.
Flåddet monteres og for enden bindes et
20-40 grams bly. Taklet kastes ud, og når
det er landet, gives slækline, så flåddet
kan stige til overfladen. I det samme det
kommer til overfladen, spinnes linen ind.
Netop fordi linen er stram under indspinningen, sætter flåddet sig fast, og man kan
nu “aflæse dybden som afstanden imellem
bly og flåd.
Uanset hvordan man monterer flåddet,
risikerer man, at det rykker sig en smule
under fiskeriet. Det er derfor en god idé, at
huske den præcise dybde, så man ikke skal
til at gøre hele dybdemålingsarbejdet om
igen senere. Den letteste “huskemetode”
er at måle taklets længde i forhold til stangen - f.eks. “dybden svarer til afstanden fra
bunddup - 3. øje fra neden”.

Valg af fiskeplads

Skaller er en god og underholdende start
på medefiskeriet. (Foto: Jörgen Larsson)
simpelt. Alt, hvad man i princippet behøver, er en pile- eller bambuspind på et
par meter, en stump 0,20 nylon-line, der
bindes fast i toppen, samt et par småflåd,
nogle splithagl og et par pakker enkeltkroge i str. 12-10. Som agn kan man blot
grave lidt orm eller sætte en lille klump
melklister på krogen. Flådtaklet kastes ud
i suppen, og når flåd-toppen forsvinder,
er der hug.....På denne måde vil man i de
fleste søer og åer kunne fange rigelig med
fisk til at tilfredsstille en ivrig fiskespire på
6-10 år.
Efter et par somres dagdriveri på den
lokale badebro og diverse udhængende
piletræer kommer der et tidspunkt i
enhver knægts liv, hvor en rigtig fiskestang med hjul står øverst på ønskelisten.
Til at starte med vil en letspin stang og et
lille åbent- eller lukket fastspolehjul, fyldt
med 0,15-0,20 være fuldt ud tilstrækkeligt.
Dette udstyr kan købes for 200-500 kroner
i enhver fiskegrejsbutik. Der kan nu kastes

Hvordan starter man?
Hvem har ikke prøvet at pjække fra skole,
opvask og andre kedsommeligheder for
at fiske skaller fra bådebroen. Enhver, der
har, ved hvor lidt det kræver for at komme
i gang med fiskeriet. Intet kan være mere
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Selv om det kan lade sig gøre at fange fisk
de fleste steder, vil man altid fange mere,
hvis man vælger sin fiskeplads med omhu.
Alle arter har deres foretrukne opholdssteder og ædepladser. Præcis hvor, man
finder fisken afhænger af bl.a.strøm, vind
og vejr samt lokale forhold som f.eks. hvordan bunden ser ud. Gode fiskepladser til
fredfisk er ofte (men langt fra altid) relativt
tæt på land på 1-3 meters dybde. Selv om
fiskene tit befinder sig i overfladen eller
midtvandet, er det sikreste udgangspunkt
som regel at fiske agnen, så den ligger på
bunden. Får man ingen hug her, kan man
altid begynde at eksperimentere med forskellige fiskedybder.
Uanset hvilken fiskemetode, man bruger, er det en god idé at kende dybden.
Særlig vigtigt er det selvfølgelig, når man
fisker med flåd. Kender man ikke den præcise dybde, risikerer man at fiske agnen så
langt over bunden, at der ikke kommer et
eneste hug.
Når der fiskes tæt på land, kan man lodde dybden ved hjælp af “plummet-metoden”. En plummet er i al sin enkelhed et bly,
der er så tungt, at flåddet synker, når man
monterer det på krogen. Metoden består i,
at man kaster flådtakel og plummet ud der,
hvor man vil fiske. Synker flåddet, skal man
flytte flåddet et lille stykke længere op ad
linen. Proceduren gentages, indtil flådtoppen akkurat stikker op over vandoverfladen. Vandets dybde svarer nu til afstanden
fra krog til flåddets top. Lægger flåddet sig
fladt på vandet, betyder det, at der er for

Gode medeagn

Jens Bursell med en smuk skælkarpe fanget på flådfisket majs.
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den. Er der tilstrækkelig fugtigt kan man
ofte samle dem direkte op fra jorden - især
om natten. Ved hjælp af en lommelygte
kan man med lidt held samle hundredvis
af orm på ganske kort tid. Ormene opbevares bedst i en agndåse, med huller i
låget. Er der ikke “udluftning”, dør ormene
hurtigt at iltmangel. Er der et par dage,
til du skal fiske, holder ormene sig bedst,
hvis man putter dem i køleskabet. Husk
at gemme dåsen bagerst i køleskabet, så
du undgår for meget ballade med hysteriske fruentimmere. På fisketuren placeres
ormene i skyggen, så de holder sig friske.
Ormene sættes på krogen ved at stikke
krogspidsen igennem “mavebæltet” eller
4-10 led. Husk at krogspidsen skal stikke
frit frem, så den lettere sætter sig fast i
munden på fisken, når der gøres modhug.
Orm fiskes normalt på krogstr. 12-1 afhængig af hvor store fisk, man er ude efter.

Udbuddet af agn til medefiskeri er intet
mindre end enormt. Nogle af de bedste
og mest klassiske agn er orm, maddiker,
pupper, dåsemajs, dej og brød. Fælles for
alle disse agn, der i tidens løb har fanget
masser af fisk, er at de er billige og virker i
et hvilket som helst vand.
Orm
Orm er en helt suveræn agn til samtlige
fredfisk. Kun få fisk med respekt for sig
selv vil sige nej til et par orm, der vrider sig
lokkende i vandet. Hvis man bor på landet eller i et villakvarter, er det pærelet at
grave sig en solid stak orm. De bedste steder er i møddinger eller kompostbunker.
Næstbedst er steder med god muldjord.
Er man så uheldig, at det ikke har regnet
i lang tid, bevæger ormene sig længere
ned i jorden, fordi de foretrækker fugtige
steder. Under disse omstændigheder skal
man enten opsøge fugtige lavninger eller
grave dybere for at finde dem. Som graveredskab kan man bruge en ganske normal
spade. Har du mulighed for det, er det
dog bedst at grave med en greb, så man
ikke risikerer at skære for mange gode
orm over. Når det regner meget, kommer
ormene som regel helt op til jordoverfla-

Maddiker og pupper
En anden hæderkronet agn er maddiker,
som er larverne fra ganske almindelige
spyfluer. Når larven bliver et par uger
gammel forpupper den sig, imens den forvandler sig til en voksen flue.
Selv om man relativt nemt kan producere sine egne maddiker, vil jeg helt klart
anbefale at købe dem i grejbutikkerne.
Maddikefarme er forbundet med en gennemtrængende stank af ådsel, og sviner,
så man skulle tro det var løgn. Køber man
sine maddiker, får man dem uden ildelugtende bivirkninger og i en størrelse,
der er helt perfekt til det meste fiskeri. 1/4
- 1/2 liter er rigeligt til en lang dags fiskeri.
Husk at der skal være huller i dåsen, så
maddikerne kan få ilt. Ønsker man ikke, at
fluelarverne skal forpuppe sig for hurtigt,
skal de opbevares i køleskabet. Husk for
alt i verden at lukke låget samt at placere
dåsen på nederste hylde. Da jeg var ca.
12 år glemte jeg at lukke låget på en dåse
med 1 liter halvfugtige røde “chrysodinemaddiker”. Resultatet var ca. 2000 røde

En suder i nettet er bedre end tre i støvlen.
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fluelarver jævnt fordelt på 5 hylder. Der gik
rimelig lang tid, inden jeg næste gang fik
lov til at opbevare maddiker i køleren.....
Maddikerne sættes på krogen ved at
stikke krogspidsen igennem “hudflappen” i
maddikens tykke ende. De to sorte prikker
man kan se i denne ende, ligner øjne, men
er i virkeligheden åndedrætsorganer.
Pupper er ligeledes en rigtig killer-agn
til f.eks. brasen og skaller. Jo ældre en puppe er, desto større er chancen for, at den
flyder. Det gælder derfor om at sortere de
flydende fra, inden man blander pupperne
i foderet. Har man planer om at sætte
en puppe på krogen, gør det som regel
ikke noget, at den flyder, fordi krogens
vægt som regel vil være nok til at få krog
+ puppe til at synke. Pupperne sættes på
krogen ved forsigtigt at stikke krogspidsen
igennem den ene ende.
Når man fisker med maddiker eller pupper, gælder det om at bruge små tynde
kroge i str. 20 -10. Bliver krogen for tyk
eller meget større end str. 10, punkteres
de, og virker derfor ikke nær så lokkende.

super effektiv. Melklister laves fuldstændig
som en franskbrødsdej, blot med mel og
vand som de eneste ingredienser. Præcis
som når man laver boiliedej (s. 62), kan
lokkeevnen forbedres en del ved at tilsætte noget mere duft/smag. Dette kunne
f.eks. gøres ved at tilsætte vandet en
“flavour” (flydende smagskoncentrat) eller
en “sweetener” (koncentreret sødestof ),
inden man blander det op med tørstoffet
(melet). Tilsvarende kan smagskoncentrater på tørform forbedre dejen betydeligt.
Et godt eksempel er en god slat vaniljesukker, hvis man bruger “frugtflavours”
(f.eks. “Scopex” eller “Flødebanan”) eller
DD krillmel, hvis man bruger “Seafood
flavours” (f.eks. “Shellfish”, “Monster Crap”,
“Mature Lobster” eller “Krebsdyr”). Tørstoffer (“mel”) og vådstoffer (vand + flavours)
blandes, indtil dejen har nogenlunde den
samme konsistens som franskbrødsdej.
En anden agn, der er guf for enhver
fredfisk, er ganske almindeligt franskbrød.
Fisker man med lidt større krogstørrelser,
f.eks. 12-4, kan man blot rive et lille stykke
frisk indmad af og sætte det på krogen.
Brødet sidder bedst, hvis man klemmer
det lidt sammen omkring krogskaftet.
Bruges der mindre krogstørrelser på f.eks.
16-14, er det bedst at udstandse brødstykkerne med en såkaldt “breadpunch”.
Dette gøres ved at skære franskbrødet i
passende skiver, hvorefter man med “punchen” standser det ønskede antal stykker
ud. Formbrød egner sig i øvrigt fint til
formålet.
Som antydet tidligere - uanset hvilken
agn man bruger, skal den monteres, så
krogspidsen altid stikker frit frem.

Majs
Ganske almindelig dåsemajs er en suveræn all-round agn, der virker i et hvilket
som helst vand.
Effektiviteten skyldes dels, at de er lette
at se, og dels at de smager sødt og lokkende. Majsen sættes på krogen ved at stikke
krogspidsen igennem “kanten af den tykke
lukkede ende”.
Husk at dreje majskornene så de ikke
dækker krogspidsen. Har du planer om
at fodre med grundfoder (s. 14), er det en
god idé at gemme den søde majssaft til at
fugte foderet med. Duften af majssaft kan
nemlig forbedre grundfoderets lokkeevne
betydeligt.

Foder og fodringsteknikker

Dej og brød
Det klassiske “melklister” er i disse moderne medetider en næsten totalt glemt agn
- hvilket er synd fordi den faktisk kan være

Næsten uanset hvor- og hvordan man
fisker, vil man kunne forbedre sit fiskeri
ved at fodre. Nogle af de mest almindelige
former for fodring er enten forfodring
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inden fiskeriet, fodring under selve fiskeriet eller en kombination af disse to ting.
Fidusen ved at forfodre er, at man vænner fiskene til at opsøge en bestemt plads.
Fodrer man med den samme agn igennem
et par dage eller uger, vænnes fisken til
at spise ens agn, så den lettere falder for
“bedraget” og tager den agnede krog.
I langt de fleste tilfælde er det dog slet
ikke nødvendigt at forfodre igennem længere tid. Ofte vil man kunne få lige så gode
resultater ved blot at fodre, lige inden man
går i gang med at fiske. Når først fiskene
begynder at hugge, og der er mange fisk
på pladsen, gælder det om at holde fod-

ringen ved lige, så stimen ikke forsvinder
igen.
De forskellige fodringsteknikker kan
groft inddeles i grundfodring og løsfodring. Grundfoderet består af en blanding af
rasp og andre lokkende ingredienser. Når
alle “tør-ingredienserne” er blandet, fugter
man det gradvist med vand, indtil foderet
har en konsistens, så man kan kramme det
til kugler, som kastes ud på foderpladsen.
Selv om foderet er lokkende i sig selv, er
det som regel en god idé at blande lidt
“foderagn” - f.eks. majs eller maddiker i
grundfoderet. Fordelen er dels, at det bliver lettere at “holde på fiskene” og dels, at

Grundfoder ingredienser.
Navn
Rasp - normal
Rasp - mørk
Cobrah melasse
Collent
Kiksemel
Vaffelmel
Honningkagemel
Johannesbrødmel
PV 1
Valmuemel
Valnøddemel (fed)
Jordnøddemel (fed)
Hampemel (fed)
Polenta majs
Valnøddemel (ristet)
Jordnøddemel (ristet)
Hampemel (ristet)
Cocobelge (lys)
Cocobelge (mørk)
Maniokmel
Duelort-pulveriseret
Fennikel
Anis
Klid
Hirseflager
Kartoffelflager
Sand
Ler

Bindeevne
neutral
neutral-sprede
binde
binde
binde
binde
binde
binde
binde
neutral
neutral
neutral
neutral
sprede
neutral-sprede
neutral-sprede
neutral-sprede
sprede
sprede
sprede
sprede
sprede
neutral
sprede
sprede
sprede
sprede
binde

Smag/duft
Farve
brød
lys
brød
brunlig
sød
mørk brun
sød
brun
sød
gulbrun
sød
gulbrun
sød
gulbrun
sød
lys grå brunlig
sød
brunlig
krydret-birkes
grålig
valnød
mørk brun
jordnød
brun
aromatisk-sød
grønlig
majs
gul
valnød
mørk brun
jordnød
brun
aromatisk-sød
grønlig
kokos
brunlig
kokos
brun
maniok
lys-hvid
støvet
grå
skarp krydret
gullig
lakrids
grålig
neutral
gullig
hirse
gullig
kartoffel
hvid
dårlig for tænderne grå
leret
brun
14

Vægt
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
tung
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
let
let
let
tung
tung

de vænnes til at spise de agn, man sætter
på krogen. Når der løsfodres, kaster eller
skyder man blot de “løse foderagn” ud med
en slangebøsse.

gennemfugtet, risikerer man, at foderkuglerne bryder op for tidligt i kastet eller at
de flyder. Den bedste konsistens fås ved
at forfugte foderet et par timer inden det
skal bruges. Lige inden foderet skal bruges,
fugtes det en lille smule, indtil det er helt
perfekt.
Præcis hvilke grundfoderblandinger og
fodringsteknikker, der egner sig bedst til
de forskellige arter, er beskrevet i artsafsnittene s. 40-76. Er fiskeriet jomfrueligt,
vil grundfoder med en farve, der står i god
kontrast til bunden ofte kunne lokke masser af fisk til. Til sky fisk og de lidt større
arter, som f.eks. suder og karpe, er det sjældent en fordel med lyst foder - tværtimod.
Jo bedre foderet matcher bundfarven, des-

Grundfodring
Der findes et utal af forskellige grundfoderblandinger, der hver især har bestemte
egenskaber, som passer godt til bestemte
situati-oner og fiskearter. Fisker man f.eks.
efter småfisk eller fisk, der går i overfladen - midtvandet, er det som regel en
fordel at sammensætte ingredienserne, så
foderkuglerne bryder op med det samme,
de rammer overfladen. Denne form for
grundfodring kaldes populært “skyfodring”,
fordi grundfoderet danner en lokkende
sky, der langsomt daler imod bunden. Her
er det en god idé at bruge ingredienser,
der er lette og hjælper til at “sprede foderet”. Fisker man derimod efter lidt større
fisk, der går på bunden, skal fodret være
lidt tungere og “hænge godt sammen”, så
foderkuglerne først bryder op, når de rammer bunden. En af fordelene ved tunge
“bundfoder-blandinger” er i øvrigt, at man
lettere undgår at lokke alt for mange småfisk til foderpladsen. I skemaet på side 14
kan du se en oversigt over de mest brugt
ingredienser, samt hvilke slags foderblandinger de egner sig bedst til.
Har man ikke mod på at lave sin egen
grundfoderblanding helt fra bunden, kan
man i de fleste butikker købe færdige
blandinger, der egner sig godt til forskellige situationer. Som eksempler på gode
småfisk/ skyblandinger kan nævnes “3000
Surface”, “Record 515”, “Special” og “Super
Cup” fra Marcel V Eyden. Fisker man efter
lidt større fisk, er blandinger som f.eks.
“Tanche”, “Magic” og “Mein Futter” (Sensas)
nogle af de bedste færdigblandinger. Vil
man gøre foderet lidt billigere, kan man for
langt de flestes blandinger spæde dem op
med 30-50 % rasp, uden at det går synderligt ud over effektiviteten.
Hvis grundfoderet ikke er ordentligt

Tøringredienserne blandes grundigt i en
foderbalje.

Ekstra flavour samt farve blandes op i fugtningsvandet.
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tig-ere i starten, hvorefter fodringen holdes
ved lige ved hjælp af mindre foderkugler.
Bruges for store og massive foderkugler under selve fiskeriet, risikerer man at
skræmme fiskene. Fiskes der over meget
lavt vand, er det vigtigt ikke at fodre med

Kaster man f.eks. 10-15 maddiker eller
majs ud, hver gang man har fanget en fisk,
toppes fodringen konstant op. Når agnene
daler langsomt ned igennem vandet, giver
det en lokkende effekt, som sørger for, at
fiskene bliver ved at lede efter mad. Fisker
man mere end 6-8 meter fra land, er det
bedst at bruge en lille slangebøsse med
bløde elastikker til at løsfodre med.
Fodringstaktik
For at fodringen skal virke effektivt, er det
vigtigt at være helt sikker på, at foderet
rammer der, hvor man fisker. Fisker man
lige op ad et åkandebælte eller lignende,
volder dette ingen problemer. Fisker man
derimod i åbent vand, er det vigtigt at
kunne “pejle” sig ind på, hvor der fodres.
Den letteste måde at gøre dette på er
ved at kaste fra præcis samme plet hver
gang. Inden fodringen startes, udvælges
et pejlemærke på den modsatte side, f.eks.
et stort træ - så man kaster i den rigtige
retning. Fiskes der med flåd, er det lettest at kaste flåddet ud på fiskepladsen,
så man har noget at bedømme afstanden
efter. Når der fiskes i småvande, kan man
ofte bedømme afstanden ud fra spejlinger
i vandet - dette kræver indlysende nok, at
man sidder på samme måde og samme
sted, hver gang foderet kastes eller skydes.
Hvorvidt man fisker det samme sted,
som foderet befinder sig, afhænger desuden af dybde og strøm, samt den måde
man lader taklet dale ned igennem vandet
på. Fisker man f.eks. i strømvand, vil fodret
- indlysende nok - drive et stykke med
strømmen, inden det lander på bunden
eller kommer ned i den fiskedybde, som
der skal fiskes i. Jo stærkere strøm og jo
større dybde, desto længere nedstrøms vil
foderkuglerne lande og bryde op. Regner
man med at fiske sit takel ud for - nedstrøms - der hvor man sidder, skal man
altså kaste selve foderet lidt opstrøms,
for at det havner, hvor det skal (fig 3. III).
Løsfodres der med flere forskellige foderagn, skal man endvidere tages højde for,

Foderkuglen krammes-

Grundfoderet fugtes - husk at komme ud i
alle krogene.

og kastes ud på foderpladsen. Den letteste måde at ramme præcist på er ved
at benytte et underhåndskast. En anden
måde at få grundfoderkuglerne ud på er
at skyde dem ud med en slangebøsse, der
har en bred “underskålsformet” kop.

Efter foderet har “trukket” - minimum 1/2
time tilsættes foderagn - her dåsemajs.

to bedre. Vil man farve foderet mere brunt,
tilsætter man blot en god slat sovsekulør
til fugtningsvandet, inden foderet vådtes.
Alternativt kan man bruge pulverfarver af
den type, der bruges til boilies (s. 62).
Det bedste er normalt at fodre lidt kraf16

Løsfodring med slangebøsse:
Når der fodres med slangebøsse, er det
bedst at holde slangebøssen i strakt arm,
så det bliver lettere at sigte. Ved at strække
elastikken lige meget hver gang, sikrer
man, at foderet kommer lige lang ud hver gang. Man kan evt. bruge et “usynligt
mærke på armen” til at bedømme, hvor
lang koppen skal stækkes tilbage, inden
den slippes.
for store kugler eller hårdt krammede
kugler, da fiskene let bliver skræmt væk.
En anden helt suveræn metode til at holde
fiskene “til truget”, uden at skræmme eller
mætte dem, er at løsfodre.
Løsfodring
Fisker man tæt på land, er det lettest blot
at kaste foderagnene ud ved håndkraft.
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at f.eks. maddiker synker langsommere
end majs. Når der fiskes med bundtakel,
er det i øvrigt vigtigt at huske på, at taklet
svinger i en bue ind imod egen bred, hvis
man lader det synke på stram line. Foregår
nedsynkningen af taklet på denne måde,
skal det altså kastes en lille smule længere
ud end foderet.
Hvor meget og hvor ofte, der skal
fodres, for at få det bedst mulige resultat
kan svinge utrolig meget. Hvis ikke man
kender vandet og antallet af fisk på pladsen, er det altid bedre at fodre for lidt end
for meget. Fodrer du for meget, risikerer
man at mætte fiskene, så de ikke tager
krogagnen. Er der fodret så meget, at det
ikke bliver spist, er det desuden med til
at forurene vandet, hvilket heller ikke just
kan betegnes som anbefalelsesværdigt.
Jo koldere vandet er, desto mindre spiser
fredfiskene. Det er derfor vigtigt at fodre
sparsomt i de kolde måneder. Er vandtemperaturen helt nede under 5-6 grader, skal
der næsten ingenting til for at overfodre
fiskene.

Stænger
Flådstænger, som er beregnet til at kaste
lette flådtakler, kaldes for “matchstænger”.
For at undgå at de tynde liner klistrer til
klingen i regnvejr, er stængerne monteret med en masse højbenede løberinge.
Hjulholderen består af to “løse” hjulholderringe, så man kan variere hjulets placering.
Stang og hjul er normalt i perfekt balance,
når hjulet monteres ca. 2/3 fra bunden.
Den optimale stanglængde, både hvad
angår kast, linekontrol og modhug, vil
under normale omstændigheder være
12-14 fod. For at få præcise kast og gode
modhug er det vigtigt, at stangen ikke
føles for “blød” - en ting der stort set kun
opfyldes af top-mellemaktions- stænger
fremstillet af “composite” eller kulfiber. Et
godt eksempel på lette matchstænger
der opfylder disse kriterier, er Milo Scuba
Strong (13 ft.) og Ron Thompson Match
(12-14 ft.). Når du har fisket lidt, vil du
hurtigt finde ud af, at let flådfiskeri kræver
en del af stangen, hvis man skal opnå perfekte kast og modhug under alle forhold.
Et godt bud på en topkvalitetstang er
Drennan´s “Stick”. Med superhurtige og
lette stænger som denne får du perfekte
præcisionskast og modhug. Klingens diameter og lethed gør desuden at det bliver
langt lettere at optimere flådkontrollen.

Andre fodringsteknikker
Fodring kan foregå på et utal af måder.
Udover de traditionelle former for grundog løsfodring kan man f.eks. vælge at
fodre op ved hjælp af “swimfeeders” eller
“PVA”.

Når man snakker medestænger, vil man
ofte støde på udtrykket “testkurve”. Har
stangen en testkurve (“TC” = “testcurve”)
på 1 lb (1 lb = 1 engelsk pund = 453 gram),
betyder det, at der skal en belastning på
ca. 450 gram til, for at stangspidsen bøjer
så meget, at linen er vinkelret på stangen.
Jo større testkurve, desto kraftigere er
stangen.

Flådfiskeri
Flådfiskeri er uden diskussion en af de
mest spændende former for medefiskeri. Intet slår den intense følelse, det
er at sidde en lun sommeraften og stirre
mediterende på flådtoppens bevægelser
- velvidende, at den hvert et sekund kan
gå under eller begynde at vandre langs
åkanderne....
Når først bobelskyerne gradvist nærmer
sig flåddet og signalerer foragerende fisk,
eksisterer kun to ting - fisk og fisker.

Hjul
Som hjul kan et hvilket som helst lille
åbent eller lukket fastspolehjul, med en
linekapacitet på minimum 80-100 m 0,20
18
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mm line bruges. For at få gode lange kast
er det en fordel at vælge en model med
ordentligt “lineoplæg”. Endvidere skal
hjulet helst have en blød bremse, så linen
ikke knækker, hvis fisken tager et udløb.
Et godt billigt medehjul til let flådfiskeri
er Power Aero 1000 FGT/RE. Går du efter
et lidt bedre hjul, er Shimano Super Aero
3010 og 1010 nogle af de bedste. Disse
hjul egner sig iøvrigt perfekt til let bundfiskeri efter f.eks. suder og brasen. Til det
lette matchfiskeri samt nedstrømsfiskeri er
lukkede fastspole helt suveræne. Er du ude
efter et rigtigt godt lukket fastspole hjul
med perfekt bremse, er Mitchell Turbospin
klart værd at checke ud. De bedste liner til
flådfiskeri er relativt bløde - f.eks. “Drennan
Double Strength”.

Matchflåd: Selv om udbuddet af flåd kan
synes overvældende er valget slet ikke
så svært. Til venstre ses en række flåd til
stillestående vand: a) Stillwater Blues, b)
Crystal Waggler, c) Loaded Insert Waggler,
d) Antenne, e) Polaris og f ) Missile.
Til højre ses de mest populære strømflåd:
g) Avon, h) Loafer.
fascinerende. Hvordan i alverden skal man
bære sig ad med at vælge det rigtige flåd
? Lad dig ikke skræmme. Valget er i bund
og grund temmelig simpelt. Flåddene kan
nemlig inddeles i nogle få hovedgrupper,
inden for hvilke forskellene i princippet
blot er variationer over samme tema.
Flådtyper
Flåd til stillestående eller langsomt strømmende vand er enten varianter af “Antenne-flåddene“ ( d + f ) eller “Wagglerne” ( b- c
). Samtlige af disse flåd fæstes i bunden.
Fordelen ved dette er, at man kan drukne
linen, så vind og bølger ikke giver falske

Valg af flåd
Medefiskernes arsenal af forskellige flådtyper, der hver især er beregnet til ganske
bestemte fiskesituationer, kan for en
nybegynder virke både skræmmende og
19

nap og får flåddet til at drive.
Antenneflåd (d) kaster godt og er på
grund af den lavt placerede “flydekrop”de
mest stabile i blæsevejr. Skal der kastes
ekstra langt, er de såkaldte “Missile” (f) og
“Zoomer” flåd helt perfekte. Disse flåd er i
princippet blot normale antenneflåd, hvor
der er indlejret en belastning i bunden af
flåddet, så det kaster bedre uden risiko for
kludder.
Wagglers er mere følsomme end antenneflåd, men har den ulempe, at de kaster
dårligere og er mere ustabile i kraftig vind.

Særligt når vinden blæser i samme retning
som strømmen, er det en fordel at kunne
drukne linen, så man får bedre kontrol over
taklet.
Fiskes der i lidt kraftigere strøm, bruges
en helt anden type flåd - strømvandsflåddene. Denne gruppe kendetegnes ved, at
“flydekroppen” er placeret højt på flåddet.
Samtlige af disse fæstens top-bund med
silicone-ringe (g - h). Formålet med en højt
placeret flydekrop er, at man undgår falske nap, fordi flåddet bliver trukket ned af
strømhvivlerne. Top-bund fikseringen gør,
at man kan holde linen fri af vandet og på
denne måde undgå, at strømmen laver en
stor ukontrollabel linebue, som trækker
flåddet imod egen bred og giver falske
nap. I kraftigt strømmende vand bruger
man normalt “Avonflåd” (g), “Chubbers”
eller “Loafers” (h). Er strømmen lidt mere
moderat kan man nøjes med lidt mere følsomme flådtyper som f.eks.“Pacemakers”
eller “Sticks”.
Flåddets størrelse
Flåddets vigtigste funktion er at vise, hvornår der er hug. Uanset hvilken flådtype,
man måtte vælge, gælder det derfor om
at vælge så små, tynde og følsomme flåd
som forholdene tillader det. Små flåd har
desuden den fordel, at man ikke så let
kommer til at skræmme fiskene, hvis der
fiskes på lavt vand. Jo tyndere flådtoppen
er, desto følsommere bliver indikationen af
hugget. Den yderste tynde spids af flåddet
kaldes normalt for en “insert”. I de bedste
flådserier, f.eks. Drennans “Crystal Serie”,
kan man udskifte toppene, så man lettere
kan se flåddet, f.eks. ambulancerød insert
under normal forhold, neongul på mørk
baggrund eller sort på modlys baggrund.
Vælger man et flåd, der er for småt og
følsomt, risikerer man dog at få problemer.
En god tommelfingerregel er, at jo længere kast, kraftigere strøm, stærkere vind
eller større fiskedybde, desto større flåd
skal der bruges for at opnå en ordentlig
flåd- og linekontrol. Har man ikke fuld-

Karpe fanget på flåd (Windbeater) og
majs.
Denne flådtype er derfor bedst at bruge
når der fiskes tæt på land samt i godt vejr.
Flådtypen fås ligesom antennerne i belastede versioner - “Loaded Wagglers” (c).
Wagglerflåd egner sig desuden fortræffeligt til fiskeri i langsomt flydende åer.
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Fig. 1

stændig kontrol over flådtaklet, opstår
der nemlig hurtigt en “linebue” imellem
flåd og stang-spids. Bliver linebuen så stor,
som vist på fig. 3 I , er det mere eller mindre umuligt at fiske effektivt. For det første
vil vindens og stømmens træk i linen, ofte
komme til at trække flåddet under, så man
får “falske nap”. For det andet vil trækket i
linebuen gøre, at taklet let driver væk fra
det fodrede område og dermed de fisk,
man havde håbet på at fange. Sidst, men
ikke mindst, risikerer man at “misse” en
masse hug, fordi man ikke når at kroge
fisken i tide. Årsagen er selvfølgelig, at
der først skal kompenseres for linebuen,
inden linen er så strakt (fig. 3 II), at kraften
fra modhugget forplanter sig til krogen, så
den sætter sig ordentligt fast i munden på
fisken.

relse. Står der eksempelvis “4 AAA”, betyder det, at flådtaklet skal belastes med en
vægt svarende til 4 AAA = 4 x 0,8 gram =
2,4 gram. Dette er dog ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at man skal sætte 4
AAA hagl på taklet. I langt de flest tilfælde
vil man nemlig både få bedre præsentation og hugindikation ved at placere hagl af
forskellig størrelse på taklet - typisk på den
nederste halvdel i faldende skala nedefter.
Splithagl
Flådtaklet afbalanceres bedst ved hjælp af
“splithagl”. Bløde og dybt kløvede “Dinesmore” eller “Anchor” hagl af typen “Double
Cut” er særligt lette at åbne - man stikker
blot en negl ned i kløvningen. Denne
type splithagl egner sig derfor perfekt til
at genbruge. Når haglene monteres på
linen, klemmes de blot på med fingrene.
Presses de for hårdt, f.eks. ved at klemme
dem sammen med tænderne, kan de let
komme til at sidde så godt fast, at de skader linen, hvis de skal flyttes op og ned af
taklet. Ved at variere placeringen af splithaglene kan man “fintune taklet”, så det

Afbalancering af flåddet
Flåddets bæreevne - den vægt linen skal
belastes med, før flåddet er korrekt afbalanceret, står som regel markeret på siden
af flåddet. På de fleste typer er bæreevnen
angivet i antal splithagl af en bestemt stør21

giver den bedst mulige præsentation og
indikation.

perfekte placering af haglet køres flåddet
gradvist 1-2 centimeter op ad linen. Når
naphaglet hviler på bunden, ses det ved,
at flåddet står en lille smule højere, end da
hele belastningen hang i “frivand”. Flåddet
skubbes nu 1-3 centimeter op ad linen,
hvorefter man ved, at naphaglet hænger
den tilsvarende afstand over bunden.
For at få en fornuftig indikation af “løftenap” siger det sig selv, at “naphaglet” skal
stå i rimelig forhold til flåddets bæreevne,
f.eks. et No. 3 eller 1 hagl til et 4 AAA flåd.
Jo tyndere insert, desto bedre bliver flåddet til at indikere “løft”. Med denne type
flåd kan man derfor klare sig med relativt
små naphagl. 4) Når man har fundet den
helt perfekte flåddybde og afbalancering
af taklet, er det en god idé at huske alle
detaljer, så man ikke skal til at bruge tid på

Splithaglenes vægt:
SSG
=1,89 g (“Swanshot”)
AAA = 0,81g
BB
= 0,40 g
No. 1 = 0,28 g
No. 3 = 0,20 g
No. 5 = 0,13 g
No. 9 = 0,05 g (“Microdust”)
Flåddet afbalanceres typisk på følgende
måde: 1) Dybden måles ved hjælp af
“plummet-metoden” (s. 11). 2) Flåddet
fæstes til linen med flådgummi, splithagl
eller en stopknude, så afstanden fra krog
til flådtop svarer til dybden (eller mindre
end denne). På denne måde undgår man,
at nogle af haglene hviler på bunden og
giver et “falsk billede” af, hvornår flåddet
er perfekt nedblyet. De resterende hagl
placeres herefter på taklet. Når man kun
lige akkurat kan se den farvede top, står
det, som det skal. Stikker der for meget op,
bliver det for svært at se de mindste hug.
Er flåddet for kraftigt nedblyet, får man alt
for mange falske nap. Det ideelle er som
regel, at man kan se ca. 1 cm af toppen.
3) Når man fisker krogen, så den ligger på
bunden, er det særlig vigtigt, at det nederste hagl placeres med stor præcision. Dette hagl kaldes populært for “naphaglet”,
fordi det ofte giver den første indikation af
hugget. Tager fisken agnen i munden og
løfter det et par centimeter, indikeres hugget kun, hvis “naphaglet” hænger nogle få
centimeter over bunden. Når fisken tager
agnen på denne måde, ses det ved, at flåddet løfter sig en lille smule. Denne type
hug kaldes normalt for et “løft” eller et “løftenap”. Hænger naphaglet for langt oppe
på taklet, indikeres hugget ikke, og man
risikerer, at fisken ribber krogen for madding, uden at man opdager det mindste.
Det mest normale er at placere naphaglet
15-20 cm fra krogen. For at få den helt

Fig. 2a

man sig hvor langt nede på stangen krogen hænger, f.eks. ved “det tredje øje fra
bunden”. Skulle haglene forskubbe sig, kan
man nu let justere dybden. Tilsvarende er
det en god idé at huske hvilken størrelse
hagl, der sidder hvor. Falder et hagl af, kan
man med det samme sætte det rigtige på
uden for meget fumleri.

i faldende skala fra midten og nedefter
i faldende skala. Med denne montering
får man rimelig gode kast samt en delikat
præsentation, hvor agnen daler i passende
tempo imod bunden.

Flådtaklet - splithaglenes placering
Uanset hvilken flådtype og størrelse man
måtte vælge, er der nogle få grundlæggende regler for, hvordan man bedst placerer haglene under forskellige former for
fiskeri.

Fig. 2c

“Standard taklet”
Fisker man under “normale forhold”, hvor
fiskene står ved bunden eller lige over på
f.eks. 1.5-2 meters dybde, er taklet på fig.
2a, et godt udgangspunkt for placeringen
af haglene. Ca. halvdelen af belastningen
bruges til at fæstne flåddet med. Hvis man
vil undgå for meget kludder, er det bedst
at placere det tungeste hagl nederst. Den
anden halvdel af belastningen” placeres

Fig. 2b

Fig. 2d

at måle dybden etc. en gang til. Dybden
huskes lettest ved at lade taklet hænge
ned langs stangen, så flådtoppen (eller
bunden) rører topøjet. Herefter noterer
22
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Fig. 2e

“Hurtigt synkende takler”
Er der mange småfisk i midtvandet, som
man gerne vil undgå at fange, gælder det
om at koncentrere belastningen langt
nede af taklet, f.eks. på den nederste
tredje- fjerdedel (fig. 2b). Haglene placeres
stadig i faldende skala. For at få krogen til
at synke så hurtigt som muligt, er det vigtigt ikke at have for stor belastning oppe
ved selve flåddet. Fikseres det ved hjælp af
hagl, gælder det altså om at bruge så små
hagl som muligt. Et godt alternativ er at
fæstne flåddet ved hjælp af silicone eller
stopknuder.
Når man fisker i strømvand, gælder den
samme regel - jo stærkere strømmen er,
desto mere skal haglene koncentreres på
det nederste stykke af taklet for at kunne
“holde bunden”. Er strømmen særlig stærk,
kan det blive nødvendigt at koncentrere
alle hagl - på nær naphaglet - på ét sted
(fig. 2c)
Fiskes der på dybder, som er større
end stangens længde, monteres flåddet
glidende, med en stopkunde, til at stoppe
flåddet ved den rigtige dybde (fig. 2d). Når
man fisker med glideflåd, er det ligeledes
en fordel med et relativt hurtigt synkende
takel. År-sagen er, at man først får en pålidelig hug-indikation, når taklet er sunket
helt på plads. Belastede flåd og “on the
drop” fiskeri egner sig i øvrigt sjældent
særlig godt til glideflådsmontager. Den
ringe belastning på selve taklet er nemlig
sjældent nok til at trække linen effektivt
igennem flådøjet. I værste fald stopper
flåddet med at glide på taklet, før krogen
er kommet ned i den ønskede dybde.
“On the drop”
Ofte vil man komme ud for, at fiskene står
midtvandet, samt at de lettere kan lokkes
til hug, hvis agnen daler ekstra langsomt. I
disse situationer er det bedst at fiske taklet
“on the drop”, hvor man prøver at lokke
fisken til at tage agnen, imens den daler
igennem vandet.
Når man fisker “on the drop” i stilleståen-

Fig. 2f
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Fig. 3 I, II, III

de vand, gælder det om at placere hovedparten af belastningen lige under flåddet
(fig. 2e). Har man for mange hagl på linen,
giver det let kludder. Det er derfor bedst at
bruge belastede flåd. Som regel er det dog
altid en fordel med et lille naphagl, så det
bliver lettere at se når fisken hugger.
Vil man have agnen til at dale en anelse
hurtigere end vist på fig. 2e, kan man eventuelt sprede haglene i faldende skala jævnt
over hele taklets længde (fig. 2f). Metoden
egner sig fint til nærdistance skallefiskeri
med stickflåd i strømvand. Takler, hvor
haglene er spredt over hele taklets længde,
egner sig ikke til lange kast, stærk strøm
eller hård vind, da de let “hægter op” og
giver kludder.

mer til at kast lidt for langt, hvor der måske
er en anelse dybere. Jo længere slæb, desto
mere sikker kan man være på, at krogen ligger på bunden.
Fisker man i blæst, hjælper slæbet
desud-en til at hindre, at flåddet driver for
hurtigt væk fra foderpladsen. Er blæsten
meget kraftig kan man eventuelt placere
et “forankringshagl” på slæbet, som kan

“Slæbet”
Når agnen fiskes på bunden, laver man som
regel taklet, så de yderste 10-20 cm af linen
- “slæbet” - ligger på bunden. Slæbet sikrer,
at krogen kommer til at ligge på bunden,
også selv om man ved en fejltagelse kom25

bremse flåddets drev yderligere.
Der er dog ingen grund til at gøre slæbet
længere end højest nødvendigt. Er det for
langt, risikerer man nemlig, at fisken når at
tage agnen - og spytte den ud igen, uden
at man kan se hugget på flådtoppen.

opad og bagud i en hurtig bevægelse, så
linen strammes, og krogen sætter sig fast
i fisken. Er man i tvivl, er det som regel
bedre at gøre modhug en gang for meget
end en gang for lidt.
Når der gøres modhug, “prikkes” fisken
først af krogen, når linen imellem krog og
stangtop er fuldstændig strakt (fig. 1 side
21). Hvis man fisker på større dybder, er
der derfor meget “slækline”, som skal samles op, inden linen er strakt. Det samme
gør sig gældende, når der på grund af
stærk vind eller strøm opstår en linebue.
Husk derfor: Jo større fiskedybde, fiskeafstand og “linebue”, desto kraftigere og hurtigere skal der gøres modhug. Er linebuen
meget stor, kan det blive nødvendigt at
spinne hurtigt ind på hjulet, samtidig med
at der gøres modhug.
Næsten uanset hvilken fiskemetode
man bruger, er det vigtigt, at modhugget
falder på det helt rigtige tidspunkt. Men
hvordan kan man se, at fisken har taget
agnen ordentligt og hvornår er “det rigtige
tidspunkt? Sker det for hurtigt, når fisken
ikke at få agnen ordentligt ind i munden
- og sker det for langsomt risikerer man, at
fisken spytter krogen ud igen.
Når fisken tager agnen i munden, kan
det give sig udslag på mange forskellige
måder:
1) Hvis fisken hugger, imens agnen
daler imod bunden, vil flådtoppen pludselig stoppe med at synke i sin sædvanlige
takt og ende med at stå en anelse højere
end normalt,
2) Tager fisken agnen fra bunden og
løfter hovedet, vil hugget indikeres som et
lille løfte i flådtoppen (“løftenap”),
3) Svømmer fisken videre på samme
dybde efter den har taget agnen, vil flåddet begynde at “vandre”, og
4) Når fisken tager en agn i midtvandet
eller på bunden og svømmer ud på større
dybde, ses det ved, at flåddet går under.
I samtlige tilfælde gælder det om at gøre
modhug så hurtigt så muligt.

Praktisk fiskeri
Et er teoretiske overvejelser om valg af
flåd og takeltyper. Noget andet er, hvordan man i praksis fisker taklet på den
bedst mulige måde.
Når man fisker i stillestående vand, gælder det som nævnt om at drukne linen,
så man undgår en kæmpe linebue. Dette
gøres lettest ved at kaste flåddet et par
meter længere end selve foderpladsen. Så
snart flåddet er landet, sænkes stangtoppen 20-30 cm under overfladen. Linen
druknes ved at tage et par hurtige omdrejninger på hjulet.
I strømmende vand gælder det ligeledes om at optimere flåd- og linekontrol.
Når man fisker med kasteflåd i strømvand,
driver flåddet med strømmen. I takt med
at det driver nedstrøms, vil linen lægge sig
i en bue, som vender imod egen bred (fig.
3 I). Strækkes linen ikke løbende op, vil
linebuen trække flåddet imod egen bred,
og dermed væk fra “fodersporet”. Dette
modvirkes ved at “mende linen”: Stangen
svinges opstrøms og opad, hvorved linebuen strammes op, så der er fuld kontrol
over flåddet (fig. 3. II). Når linen er stram,
holdes flåddet en smule tilbage, så agnen
løftes lokkende hen over bunden. Herefter
lader man flåddet drive videre, indtil linebuen igen er så stor, at linen skal mendes.
Proceduren gentages, indtil flåddet er
drevet uden for fodringen. Denne metode
kaldes populært for “trotting”.
Modhugget
En af de ting, der ofte volder problemer
for begynderen, er at finde ud af, hvornår
modhugget skal falde. Når man er helt
sikker på, at fisken har agnen i munden,
gør man modhug ved at føre stange
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Jo større agn man bruger, desto mere
tid skal fisken have for at få den ordentligt
indenbords. Fisker man f.eks. med en stor
regnorm eller et solid luns franskbrød på
en str. 4 krog, skal man vente op til et helt
sekund længere med modhugget, end
hvis man f.eks. havde fisket et enkelt majskorn på en str. 14 krog. Når der fiskes med
små agn, hvor krogspidsen er frit eksponeret, skal modhugget falde ekstra hurtigt.
Man vil ofte komme ud for, at flåddet
kun bevæger sig så lidt, at man kommer
i tvivl om, hvorvidt man skal gøre modhug. Er der derimod blot tale om en stille
“sidelæns sitren i flåddet”, er det som regel
blot fiskene, der nusser omkring på foderpladsen og skubber til linen. Tilsvarende er
lynhurtige små 1- 3 mm lange “nøk” i toppen blot mikroskopiske fisk, der nipper lidt
i agnen. I disse tilfælde gælder det om at
slå koldt vand i blodet og vente på, at der
kommer et reelt hug.

Selv om flådfiskeri i mange situationer
vil være den bedste og mest underholdende fiskemetode, har det dog også sine
begrænsninger. Skal der fiskes dybt eller
langt ude, er fiskeriet ofte lettere at “styre”,
hvis man går over til bundtakler. Tilsvarende kan kraftig blæst eller stærk strøm, gøre
det mere eller mindre umuligt at kaste og
kontrollere et let flådtackel.
Grej
Bundstænger adskiller sig fra flådstænger ved, at de er noget kortere. Grunden
er, at det under bundfiskeri er lettere at
undgå den “berygtede” linebue. Desuden
er der mere “direkte” kontakt til taklet end
ved flådfis-keri. Der skal derfor stort set
ikke samles overskydende “slækline” op i
modhugget, og man kan derfor nøjes med
en stang, der er et par fod kortere. Den
perfekte bundstang til fiskeri efter mindre
fisk med lette takler er derfor en 9 - 11 fods
stang med en testkurve på ca. 1 lb. Et godt
eksempel på en god og billig bundstang

Standard bundfiskeri

Fig. 4
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er 10 ft. Zebco Picker, der har monteringsgevind til swingtip. Bruger du mest quivertips, er Ron Thompson Picker (9-10 ft.) samt
Milo Regal 9 ft. Winkle Picker af en pris, der
er til at overkomme. Er du villig til at ofre
lidt mere for at få en topkvalitets stang, er
Drennan Ledger Master en rigtig god investering.
Når der fiskes med bundtakel, slider det
en del på linen, - dels fordi den skraber
hen over bunden, og dels fordi tunge bly
og “feeders” belaster linen hårdere i kastet.
Selv om man fisker efter fisk af samme
størrelse, bruger man derfor ofte lidt kraftigere line til bundfiskeri, end man ville
gøre til flådfiskeri. Hjulet bør derfor have
en kapacitet 100-150 m 0,20 line. Af gode
eksempler på hjul, der egner sig perfekt til
let bundfiskeri, kan nævnes Shimano Super
Aero 3010 og 1010.

Krog - og blytafs (III) monteres som regel
enten i en stålring (I) eller en svirvel.
Blytafslængder på 10 - 20 cm er normalt
passende. Hvis der er meget mudder på
bunden, skal man bruge en lidt længere
blytafs, så man mindsker chancen for, at
krogen trækkes ned i mudderet.
Når man fisker med glidetakel (b),
monteres blytafsen (VI), så den glider på
hovedlinen enten i en svirvel eller i et
såkaldt “ledger-bead” (IV). For at undgå for
meget kludder, er det en fordel at køre et
stykke silicone-tube på blytafsen samt på
det øverste stykke af krogtafsen (V). Når
man bruger de lidt tungere bly (over 20-30
g) er det bedst at placere en gummiperle
på hovedlinen lige over krogtafssvirvlen
(III), så belastningen fra blytafsen ikke
“hærger” knuden for meget i kastet.
Bidmeldere
Når man fisker med bundtakel, er det vigtigt at have en eller anden for indikator,
som kan signalere, hvornår der er hug.
Nogle af de bedste og mest følsomme
bidmeldere til bundfiskeri er “swing- og
quivertips”.

Simple bundtakler
Nogle af de mest simple og velfangende
bundtakler er de faste- og glidende paternostertakler (fig. 4 a-b). Den ideelle krogtafslængde på et fast paternoster takel (a) er
typisk 40-100 cm. En tafslængde på 70 cm
er i langt de fleste tilfælde et fint udgangspunkt. Præcis hvor lang krogtafsen (II) skal
være afhænger som regel af hvilke arter,
der fiskes efter, samt hvor sky fiskene er.
Forholdene vil altid variere, og det er derfor mere eller mindre umuligt at opstille
nogle konkrete tommelfingerregler for
hvordan takellængden skal justeres for, at
få de bedste resultater. Forsøg dig frem,
indtil du finder den længde, der giver flest
fisk.Selv om man kan klare sig fint med at
bruge “hovedlinen” som krogtafsmateriale,
vil det i en del tilfælde, f.eks. hvis fiskene er
ekstra sky, godt kunne svare sig at bruge
en tyndere line som forfang. Bruger man
eksempelvis 0,20 som hovedline, vil man
ofte kunne klare sig med 0,15 som forfang.
Krogtafsen bliver nemlig normalt ikke
udsat for nær så meget slid som de yderste
par meter af hovedlinen.

Tip-indikatorer
Swingtippen monteres ved hjælp af et
stykke siliconetube, hvorpå der sidder et

Quivertip fiskeri efter skaller i Gudenåen.
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Når bundtaklet er kastet ud, strammes quiveren op, så den indikerer hugget
både ved træk og slæk i linen. Den bedste
indikation fås, når stangen er nogenlunde
vinkelret på linen. Når der fiskes i strømmende vand, skal stangspidsen hæves så
meget som muligt. Jo mere line, der løftes
fri af vandet, desto lettere bliver det nemlig at “holde bunden”, fordi strømmen ikke
trækker så meget i line og takel.
Swing- og quivertips fungerer suverænt
til de fleste former for let bundfiskeri. Skal
man fiske mere end 4-6 timer i træk, kan
det dog hurtigt gå hen og blive temmelig
trættende at stirre på toppens bevægelser.
Den bedste løsning vil som regel være at
bruge et “dobbelt-indikator system” (fig 5).
Dobbelt-indikator systemet
Ideen ved systemet er, at man kombinerer
en elektronisk bidmelder med en “bagindikator”. Skulle man falde i staver, bliver man
vækket at den elektroniske bidmelders
bippen, hvorefter man kan få en fornemmelse af “huggets udvikling” ved at kigge

Fig. 5

gevind, som skrues ind i bundstangens
topøje. Når fisken hugger, vil tippen svinge
op eller ned og indikere selv det mest følsomme nap. Uanset om tippen bevæger
sig op eller ned, skal der gøres modhug
med det samme. Problemet med swingtips er, at de giver for mange falske nap,
hvis der er for meget blæst eller strøm.
Under disse omstændigheder er det langt
bedre at bruge en quivertip.
En quivertip er i princippet blot en ekstra følsom stangtop. “To quiver” betyder at
“dirre” eller “skælve” på engelsk. Når fisken
tager agnen, ses det ved, at den ultra følsomme top bevæger sig i små “nøk”. Hvis
der er strøm eller bølger, vil quiveren ofte
bevæge sig en anelse i takt med vandets
bevægelse. Krog for den mindste afvigelse
i denne rytme.
Quivertips kan købes som løse toppe,
der skrues i topøjet på bundstangen præcis som swingtips. Et andet og bedre
alternativ er at bruge en “quiver- eller
feederstang”, hvor quivertippen er indbygget i stangtoppen. Quivertips fås i forskellige følsomhed-er, hvor 1 - 1 1/2 oz. TC bruges til stille og langsomt flydende vand og
2 - 3 oz. TC bruges til kraftigt strømmende
vand. Et godt eksempel på en allround
quiverstang der passer fint til danske forhold, er “Drennan Medium Quiver”.

Quivers som disse er konstrueret til at give
den bedst mulige “drop-back indikation”.
Når linen slækkes fordi fisken tager agnen
og svømmer imod land, sørger quiveren
for at trække slæklinen igennem den elektroniske bidmelder, så man bliver advaret
om hugget i tide.
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på bagindikatoren. Som bagindikator
bruges typisk en “hanger”, “swinger” eller
“Quiver”. I modsætning til de indikatorer,
der er monteret i stangtoppen, er bagindikatoren fæstnet på “buzzerbaren” under
den elektroniske bidmelder. Når fisken
hugger, og man gør modhug, slipper linen
“indikatorhovedet”, så man kan fighte
fisken, uden at bidmelderen hænger fast
på linen og er til besvær.
Undgå de helt billige “buzzere” (elektroniske bidmeldere), da de sjældent virker
særlig pålideligt. Skal du have en lavprisbidmelder er Carpsounder Basic nok et af
de bedste bud. De bedste bidmeldere på
markedet er dog uden tvivl “Delkim” eller
“Fox Micron” bidmelderne, der virker 100
% upåklageligt under alle forhold. Fordelene ved de lidt dyrere modeller er, at man
kan justere lydstyrke, frekvens og følsomhed, så det passer optimalt til forholdene.
Fisker man f.eks. i kraftig blæst eller et
sted, hvor horder af småskaller prøver at
tilintetgøre ens “boilie” (s. 62), vil man få en
masse irriterende “falske nap”, hvis bidmelderen er indstillet for følsomt.
Som bagindikator finders der et væld af
forskellige swingers, quivers samt “kombinations bidmeldersæt”, hvor delene kan
skiftes ud, så de både kan virke som swin-

En åben feeder fyldt med grundfoder.
gers og quivers. Nogle af de bedste og
mest populære swingers er Fox MK II. På
swing-eren findes en “skydevægt”. Placeringen, der er vist på fig 5. II, er det ideelle
til “semifikserede bolt-rigs”, fordi modtrækket i linen bliver så stort, at den giver en
god indikation af “drop back - hug” (når
fisken tager agnen og svømmer ind imod
land, så linen bliver slæk). Fisker man derimod med glidetakler, hvor det gælder om,
at fisken ikke skal mærke modstand, når
den tager agnen, skydes vægten til den
modsatte side (I). På denne måde kan man
justere bagindikatorens følsomhed, så det

Fig. 6
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passer til enhver situation og et hvilket
som helst takel. En anden god bagindikator, der ligeledes kan justeres til alle følsomheder, er Nash´s “Wasp”.
Bundfiskeri med flåd
Hører man til dem, der eksler at fiske med
flåd, men er klar over dets begrænsninger
på større afstande og dybder - er bundfiskeri med flåd en fortræffelig metode til
at kombinere æstetisk nydelse med bundfiskeriets uomtvistelige effektivitet. Den
bedste måde at gøre dette på er ved at
bruge et “Polaris-flåd”. Flåddet monteres,
og for enden af linen sættes et bund- eller
feedertakel. Når taklet er landet, gives
slækline, så flåddet kan stige til overfladen. Herefter druknes stangspidsen,
hvorefter der spinnes ind på hjulet, indtil
flåddet står perfekt. Stangen lægges nu i
stangholderen, indtil der er hug. Hugget
ses præcis som ved alle andre former for
flådfiskeri. Husk at stangspidsen skal være
under vand, så der ikke kommer for stor
linebue imellem flåd og stang.

agn, f.eks. maddiker. Når feederen lander
på bunden, kravler maddikerne ud af hullerne og danner en perfekt fodring lige
omkring taklet. For at metoden skal virke
bedst muligt, er det selvfølgelig vigtigt, at
man kaster feeder-taklet til præcist samme
sted - hver gang. Swimfeederen monteres
på bundtaklet som vist på fig. 6. Det lille
stykke silicone ved svirvlen er monteret for
at mindske chancen for kludder.
De fleste swimfeeders er belastet med
bly, så de hurtigere synker til bunden - og
bliver der. Har man valgt en, der er for let,
driver den hen over bunden og spreder
foderet så meget, at det skader mere end
det gavner. Jo stærkere strøm, større dybde, kraftigere blæst eller større afstand, der
fiskes på, desto tungere feeder skal man
bruge for at kunne “holde bunden”. De fleste feeders er belastet med 10-30 gram og
er beregnet til stillestående-langsomt flydende vand. Fisker man lidt længere ude
i stærk strøm og på stor dybde, f.eks. 3-5
meter, skal der helt op til 40-60 gram til for
at kunne “holde bunden”.
Selv om det mest normale er at bruge
swing- eller quivertips til feederfiskeri, kan
man have stor glæde af at benytte et dobbelt-indikator system, hvis der skal fiskes i
længere tid af gangen.

Feederfiskeri
En af de mest effektive metoder til at
holde fodringen ved lige, samtidig med at
der fodres præcist, er at bruge en såkaldt
“swimfeeder”. Swimfeeders bruges udelukkende til bundfiskeri og inddeles i åbneog lukkede feeders.
De åbne- eller “frame-feeders”, som de
også kaldes, bruges til grundfodring. Når
feederen skal fyldes, lukkes bundenden
med den ene hånd, hvorefter man hælder
foder i fra topenden. Hver gang man har
hældt lidt foder i, presses det sammen
- præcis som man stopper en god pibe
tobak. Når taklet lander på bunden, giver
man et lille ryk i stangtoppen, så foderet
løsnes og falder lokkende ud omkring
krogagnen. Husk at bruge noget “bundfoder”, der binder godt, så det ikke falder
ud i kastet, eller før feederen er landet på
bunden.
Lukkede feeders bruges til levende

Nyttigt mede-tilbehør
Udover selve fiskegrejet findes et hav
af småting, som på den ene eller anden
måde kan være med til at sikre en vellykket fisketur.
Uanset om man fisker flåd- eller bundfis-keri, er det rart at have nogle holdere,
som stangen kan hvile i. For det første er
vente-tiden mere afslappet, og for det
andet kan det være nødvendigt at lægge
stangen fra sig, når der skal fodres, agnes
op eller skiftes takel. Lægger man blot
stangen i græsset, risikerer man, at forbipasserende kommer til at jokke på grejet,
samt at der går kludder på line og takel.
Stangholderne monteres ved hjælp af et
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gevind på et “jordspyd” eller en “bankstick”
(a), som herefter stikkes i jorden, så stangholderen befinder sig i en passende højde.
Hvis man vil være forberedt på enhver
situation, er det godt at have banksticks i
flere forskellige længder. Et godt alternativ
er at købe “teleskopiske banksticks”, hvis
længde kan justeres, så det lige passer.
Man finder hurtigt ud af, at det er mest
mageligt at sidde ned, når man medefisker. Fiskeriet bliver som regel også mere
effektivt, fordi det bliver lettere at koncentrere sig om de små bevægelser i bidmelderen. Når man sidder ned, er det desuden
lettere at “pejle” foderpladsens præcise
placering. Fisker man med flåd, hvor der
er masser af “action”, er det bedst med en
medeboks eller “X-stol” (b). Er der derimod
lidt længere ventetid, f.eks. hvis man fisker
efter suder eller karper, er det mest behageligt med en klapstol af den lidt mere tilbagelænede type (c). Er man ultra magelig
eller skal fiske flere dage i træk, er det en
fordel med en justerbar liggestol, så man
kan ligge komfortabelt (d).

Nyttigt medetilbehør.
Bliver det dårligt vejr, er det en stor
fordel at have en god medeparasol, hvor
man kan sidde i ly for elementernes rasen
(e). Selv i solskin har parasollen den fordel,
at den giver kølig skygge - behageligt
for fiskeren og livsnødvendigt for diverse
levende agn som f.eks. orm og maddiker.
Fisker man i flere dage i træk, kan man
sagtens nøjes med at bo under parasollen, hvis ikke det er alt for råddent vejr. Er
vejret for alvor dårligt, er det mest komfortable at anskaffe sig en “karpebivy” (f ). En
solid gang varm mad og drikke er et stort
lyspunkt på en ellers kold og klam dag.
Thermokande og “Stormkøkken” er derfor
en rar ting at have - især på de lidt længere ture. Et af de bedste “stormkøkkener”
er det legendariske “Trangia” , der både
fylder og vejer utrolig lidt. Brændstoffet
er ganske normalt husholdningssprit, der
kan købes overalt.
Selv til relativt korte ture kan der hurtigt
blive en del at slæbe på, og det er derfor
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En storsuder landes i et rundt pandenet.
Denne net-type egner sig fortræffeligt til
fisk op til 3-4 kilo.
en god idé at anskaffe sig en god rygsæk
(g). Hvis du vil undgå at give alt for mange
penge for halvdårlige fiskerygsække, er
det bedst at investere i “rigtige vandrerygsække”, f.eks Fjällräven, North Face,
Loewe eller lignende. Stænger, banksticks,
netskaft og parasoller bæres lettest i en
såkaldt “holdall” (h). Hvis du vil være god
imod dine stænger, er det bedst at opbevare dem i slagfaste rør.
Når grundfoderet skal blandes, er det
letteste at bruge en sammenfoldelig plastfoderbalje (i). Når fisketuren er slut, passer
den fint ned i “keepnet-baggen” (j), hvor
den fylder meget lidt. En stak agndåser,
der har huller i låget, er desuden et must
til opbevaring af orm og maddiker (k).
Store karper som denne landes bedst i
et solidt trekantet karpenet. Bemærk at
fisken ikke bæres i selve rammen.

Landing og opbevaring
Hvis man udelukkende fisker efter småskaller, kan man snildt undvære et fangst33

net. Fiskes der efter lidt større fisk, er et
fangstnet svært at undvære. Når fisken er
ordentligt udtrættet, ses det ved, at den
kæntrer i overfladen og lader sig føre med
ind ved et let pres. Stangtoppen holdes
højt, og bremsen løsnes en smule. Skulle
fisken pludselig eksplodere og beslutte
sig for at tage et ekstra udløb, kan man
hurtigt sænke stangen og give line, så det
værste pres på linen afbødes. Landingen
foregår bedst ved at sænke nettet, så
enden er 15-30 cm under overfladen, og
toppen (spredeblokken) er i - eller lige
under overfladen. Forsøg aldrig at jage
fisken rundt med nettet for at lande fisken
- det ender sjældent godt. Sørg for at lade
fisken glide langsomt over netrammen.
Først når hovedet nærmer sig toppen af
nettet, løftes netrammen fri af vandet. Er
der tale om mindre fisk op til ca. 2 kilo,
kan man blot løfte nettet på land. Er fisken
over et par kilo, vil nettet blive overbelastet, hvis man forsøger at løfte fisken
fri af vandet udelukkende ved hjælp af
netskaftet. Hvis fisken er lidt større, hæves
netrammen blot så meget, at den ikke kan
springe ud. Herefter “trækkes nettet ind”,
hvorefter man med hænderne samler nettet over fisken og løfter den fri af vandet i
netposen.
Mindre fisk afkroges ved hjælp af en
“discorger”:
1) Forfanget holdes stramt, så “slidsen” i
spidsen af discorgeren let kan glide ned
over linen. Discorgeren bevæges nu ned
langs forfanget og ind i fiskens mund. Når
den ikke kan køres længere, er det fordi, at
spidsen glider ned over krogen og bliver
stoppet i krogbøjningen.
2) Krogen løsnes ved, at discorgeren presses bagud, så krogen skubbes ud den vej
den kom fra. Discorgers har det med at
blive væk på de mest ubelejligede tidpunkt-er, så det kan være en fordel at have
dem hængende i et stykke elastiksnor
omkring halsen. Større fisk afkroges lettest
med en “kirurgtang” eller “piang”.

Når fisken er sikkert på land, skal den
afkroges, så den tager mindst mulig skade.
Er der tale om småfisk, kan man blot tage
dem direkte op af nettet og holde dem
ved et greb over nakken, imens de afkroges. Er der derimod tale om større fisk,
f.eks. karper, er det bedste at lægge dem
på et vådt og blødt underlag. Hvis græsset er højt og blødt, kan man nøjes med at
lægge nettet og afkroge fisken, imens den
ligger i netbunden. Er pladsen derimod
hård eller stenet, skal fisken lægges på et
liggeunderlag eller en “afkrogningsmåtte”,
så den ikke tager skade. Sørg altid for at
vådte underlaget, så fisken ikke mister det
slim, der beskytter den imod sygdomme.
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samme årsag skal man aldrig stå op med
fisken, når der skal fotograferes. Sker fangsten om natten eller i dårligt vejr, er det

Keepnets egner sig perfekt til at opbevare
skaller og brasen.

Vejning af fisk
Mindre fisk vejes hurtigt og nemt i selve
netposen. Er fisken over 5-6 kilo, er det
lettest at veje fisken i en dertil indrettet
“veje-slynge”. Har man en afkrogningsmåtte af den type, som kan “lynes op”, er
det klart det bedste. Årsagen er, at jo mere
man “flytter rundt på fisken”, desto lettere
risikerer man, at den tager skade. Fanger
man fisken midt på dagen, er det bedst at
fotografere fangsten med det samme, så
den kan blive skånsomt genudsat så hurtigt som muligt.
Når fisken skal fotograferes, sætter man
sig bag afkrogningsmåtten og holder
fangsten ind over måtten. Skulle dyret
“mod forventning” begynde at sprælle så
voldsomt, at man taber den, er skaden
ikke så stor, fordi den lander blødt. Af

En smuk suder på vej tilbage til friheden.
som regel en fordel at opbevare fisken,
indtil foto-mulighederne ser lidt lysere ud.
Opbevaring
De mindre fisk opbevares lettest i et knudeløst opbevaringsnet (“keepnet”) Sørg
altid for, at nettet er ordentligt udstrakt og
sænket så meget, at fiskene kan bevæge
sig ordentligt. Hvis der er meget lavt tæt
på land, er det bedst at benytte et net med
firkantede rammer. Opbevar aldrig karper
i keepnets, da deres forbenede og “savtakkede” forreste rygfinnestråle let får fat i
netmaskerne og ødelægger både finne og
net.
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Til større fisk som f.eks. karper, er det
bedst at opbevare fisken i en opbevaringssæk (“keep- eller carpsack”). En kvalitets
keepsack er en rummelig, sort sæk lavet
af et “glat” kunststofmateriale. Sækken er

perforeret med en masse huller, hvilket
sikrer en god vandgennemstrømning og
Større fisk som karper bør altid opbevares
i keepsacks

Natfiskeri
Går man efter de lidt større fisk, vil man ved
mange vande komme ud for, at fiskeriet er
bedst aften-nat-morgen. Særligt ved befærdede søer kan man komme ud for, at fiskene
trækker helt ind under land i ly af mørket. Pakker man sammen ved solnedgang, risikerer
man derfor at snyde sig selv for en masse fisk
og nogle fantastiske oplevelser. Natfiskeri
er intenst. Svindende lys, tusmørke, månen
der stiger op, nattens lyde og til sidst det
forløsende morgengry med fuglekvidder og
mosekonebryg. Alt sammen vigtige krydderier
i en opslugende totaloplevelse man aldrig vil
komme til at glemme.
Inden man begiver sig ud på natfiskeriets
vilde vover, bør man gøre sig klart, at det
kræver en god planlægning og anderledes
fisketeknik, end man måske er vant til. Når først
mørket har sænket sig, kan det, der i dagslys
virkede som en yderst friseret standplads, hurtigt forvandle sig til et svært fremkommeligt
helvede, hvor alting hænger fast, fordi man
ikke kan se en brik. Det gælder derfor om at
have fuldstændig orden på, hvor alle tingene
ligger inden det bliver mørkt. Sørg altid for at
komme til vandet, inden det bliver mørkt, så
der er god tid til at pakke frem, måle dybde,
fodre, planlægge den bedste kasteposition og
fight strategi. Husk at “pejlemærkerne” til fod36

ringspladsen skal kunne ses når det er blevet
mørkt. En af de mest spændende former for
natfiskeri er fiskeri med lysflåd. Metoden går
i al sin enkelhed ud på, at man monterer et
“knæklys” i toppen af flåddet ved hjælp af et
stykke “tube”. Et knæklys består af et plastrør
indeholdende en masse kemikalier. Når røret
bøjes, knækker en “kapsel”, og kemikalierne
blandes, så der opstår en reaktion, som frembringer lys (“kemo-luminiscens”). Hugget indikeres på fuldstændig den samme måde som
ved normalt flådfiskeri, blot med den forskel,
at man kigger på en lille lysplet i stedet for en
ambulancerød flådtop. Fiskeriet kan være utrolig effektivt, og det er intet mindre end fascinerende at betragte den lille lysplet vandre for
derefter at forsvinde i det mørke vand. Når man
har fisket 5-6 timer på denne måde, er man
dog som regel ved at være temmelig klatøjet især hvis man fisker i blæst eller lidt længere fra
land. Når først lysflåddet begynder at foretage
“slow motion agtige ufo-bevægelser”, er det et
tegn på, at filmen er ved at knække. Tøv ikke et
sekund - skift til bundstænger og dobbeltindikator system, så du kan hvile øjnene og komme
til at fiske lidt mere effektivt.
Skulle dine anstrengelser blive belønnet
med et megahug, gælder det om at holde
hovedet koldt. Natfight´s er nemlig noget sværere, fordi det er svært at bedømme i hvilken
retning, fisken bevæger sig. Ofte er stangens
silhouet imod nattehimlen, det eneste, der
afslører, hvilken retning fisken tager flugten.
Sværest er dog selve landingen. På relativt klare
månenætter kan man snildt lande fisken uden
brug af lys. Er der derimod overskyet og bælgravende mørkt, bliver man nødt til at bruge lys
for at kunne lande fangsten sikkert. Det bedste
er uden tvivl at investere i en pandelampe, så
man har hænderne fri. En af de bedste modeller hedder “Petzl”. Fordelen ved netop denne
model er, at man kan “zoome” på lyskeglen. Har
man brug for skarpt lys, der skal fokuseres lidt
længere ude, “zoomer man ind”, og når fisken
skal landes, “zoomer man ud” så fisken ikke
helt så let bliver blændet og skræmt. Sørg af
samme årsag for ikke at lyse direkte på fisken.

Fiskeriet efter
de enkelte arter
F Skalle
F Rudskalle
F Rimte
F Brasen
F Suder
F Karusse
F Karpe
F Hvordan kommer jeg videre?

Skalle

reservespoler med 0,10 - 0,14 line samt en
flok kroge i str. 18-12, er man udrustet til at
kunne klare de fleste situationer.
Præcis hvilken flådfiskemetode man
skal vælge afhænger af bl.a. strøm, blæst
og fiskedybde. Hvilke flåd og generelle
teknikker, der egner sig bedst til de forskellige forhold, kan du læse om på s. 1826.
I stillestående vand er det ofte det
bedste at bruge følsomme flåd, som f.eks.
insert wagglers på op til 2-4 AAA´s bæreevne. Fiskes der i strømvand, er fiskeri med
stickflåd en af de mest givtige metoder.
Uanset om man fisker i stillestående- eller
strømvand, er det ofte en fordel at fiske
agnen, så den synker langsomt og lokkende igennem vandet (“on the drop”).
Bundfiskeri kan ligeledes være givende,
- især når der skal fiskes lidt længere ude
eller på større dybder. Den bedste metode
til dette fiskeri er en let quiverstang, kombineret med en feeder monteret på et fast
paternostertakel. En krogtafslængde på
60-100 cm er som regel et godt udgangspunkt. Skal der fodres sparsomt, f.eks. om
vinteren, er en lukket feeder proppet med
maddiker den helt ideelle fodringsform.
Skallerne kan fanges på et utal af forskellige agn. Nogle af de bedste er maddiker eller kogte hampefrø. Begge agn
fiskes bedst på små tynd-wirede spadeend kroge, f.eks. Carbon Caster, der bindes
til linen med en “Dommhoff-knude” (fig.
7a-b ). De bedste krogstørrelser til maddiker er str. 18 - 14, mens hampefrø kræver
endnu mindre kroge, f.eks. str. 22 - 18. Når
man bruger så små agn, skal man huske
at bruge en tilsvarende tynd line - f.eks.
0,08 - 0,1 mm, så det ikke går ud over den
ellers delikate præsentation. En anden helt
suveræn skalleagn er dåsemajs, der har en
behagelig tendens til at luge de helt små
fisk fra. Er man ude efter de lidt større skaller, er et stykke frisk franskbrødsindmad
eller en lille klump melklister på en str. 1210 krog heller ikke noget dårligt valg. Når

Skallen - eller gråskallen, som den også
kaldes, findes i stort set alle søer og åer.
Fiskeriet er derfor lige til at gå til, uanset
hvor man bor. I langt de fleste vande vil
man kunne finde pladser, hvor der er så
mange fisk, at fiskeriet næsten ikke kan
undgå at blive underholdende.
Selv om der findes skaller,, som vejer
helt op imod 2 kilo, er der dog meget
langt imellem fisk over 1 kilo. I de flest søer
og åer ligger snitvægten på 0,1-0,3 kilo,
og en fisk på et halvt kilo er derfor en fin
fisk, som der er en reel chance for at fange
i et hvilket som helst vand. Skallerne findes også i en del brakvandsområder, men
trækker op i åernes ferskvand for at gyde.
Når vandtemperaturen er oppe på 10-15
grader, gyder fiskene - typisk i april, hvor
de kan træffes på lavt vand. Den resterende del af året kan fisken træffes på alle
dybder - både i midtvandet og på bunden.
En af de sjoveste metoder til skallefiskeri er flådfiskeriet, hvortil en let matchstang
på 12-14 fod (se s. 18) egner sig fortræffeligt. Som hjul kan et hvilket som helst
lille åbent eller lukket fastspolehjul bruges.
Er man ydermere udrustet med et par

En smuk skalle. (Foto: Johnny Jensen)
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Fig. 7a

Fig. 8

holdende flådfiskeri på lavt vand. Fiskene
er ofte ret lette at spotte, fordi de svømmer en del rundt i overfladen med flere
centimeter af ryggen fri af vandet.
Et godt udgangspunkt er ofte at fiske
agnen på bunden på 1- 4 meters vand. De
mest brugte flåd til dette fiskeri er “Antenneflåd” og “Wagglers”, som er konstruere-

Fig. 7b

lettere op”). 2) Færdigblandinger : “Mein
Futter”, “Bremes”, “Riviere”, “Magic Bream”,
“Tanche” (Sensas) eller “Brasem” (Macel V.
D. Eyden). Alle disse blandinger kan tilsættes 20-40 % ren rasp uden, at det går ud
over foderets konsistens. Ønsker man, at
foderet skal bryde lidt lettere op, kan man
tilsætte lidt “polenta majs”. Dette egner sig
perfekt som “opbrydningsingrediens”, fordi
det samtidig har en passende “tyngde”. I
foderet blandes godt med agn, f.eks. hakkede orm, maddiker, pupper eller majs,
som kan hjælpe til at “holde på fiskene”.
Skallen kendes fra rudskallen på sin sølvfarvede glans og fra rimten på sine røde
øjne og finner.

Flådfiskeri
Fisker man efter mindre brasen på 0,5-1,5
kilo, kan man klare sig fint med “skallegrejet”. Hvis snitvægten er helt oppe på 1,5 - 3
kilo, er det dog en fordel med lidt kraftigere grej, f.eks. en “stepped-up matchstang”
på 12-13 fods som f.eks. “Tench Float”. Som
hjul kan man bruge sit sædvanlige “matchhjul” med ekstraspoler i 0,16 - 0,20.
Umiddelbart inden og under legen kan
man i søerne opleve et fantastisk under-

de til at blive fisket med sænket line. Fordelen ved at fiske et flåd med sænket line
er, at man undgår en kæmpe linebue, der
umuliggør ordentlig indikation og effektivt modhug. Først når linen er druknet,
opnås den perfekte flåd- og linekontrol på
trods af vind- og overfladedrift. Taklet skal
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Suder
Når hylden blomstrer........Myg, nattergale
og duvende lysflåd langs åkanderne er for
de fleste indbegrebet af suderfiskeri. Intet
under, at langt de fleste medefiskere får et
drømmende blik i øjnene, når snakken en
kold vinteraften falder på sudernætterne
- de fortættede nattetimer, hvor sanseindtrykkene indåndes i fulde drag.
For snart 20 år siden var det netop denne fisk, der for alvor “tændte” min interesse
for mede- og specimenfiskeriet. Jens Ploug
Hansens “Medefisker” og kapitlet om
“Vandets mediciner” var startskuddet - allerede inden jeg havde fanget min første fisk.
Første gang, jeg så en suder, var i
“Trebirke” tørvegraven i Vaserne nord for
København. Solen stod højt, og der var
ikke en sky i miles omkreds. Storsvedende
balancerede jeg rundt på tuerne for at
komme i ordentlig position til at kaste
min spinner ind under et udhængende
elletræ. Ud af den ene øjenkrog kunne jeg
pludselig ane en gråsort, blødt afrundet
halefinne, der svævede ubevægeligt under
et åkandeblad. Uden at tænke nærmere
over det mindede den mig om noget, jeg
længe havde drømt om at fange. Efter flere
minutters intens stirren forsvandt skyggen ind under bladet og blev til et hoved
på den anden side. Først da faldt femøren.
Tusind tanker fløj igennem hovedet på
mig, da jeg besluttede, at denne smukke
fisk skulle fanges, uanset hvad.
Forsigtigt fik jeg bakset mig ind til det
nærmeste pilekrat, hvor jeg havde smidt
min cykel. Spinnestangen blev kylet ind
bag de nærmest siv, og med rekordfart
cyklede jeg de 5 km tilbage til Farum for
at grave orm i mine forældres kompostbunke. Med hænderne smurt ind i jord og
regnorm styrtede jeg ind på mit værelse,
hvor “Medefisker” blev flået ned fra hylden
og lynscannet. Der herskede nu ingen tvivl
- “synet” under åkanderne skyldtes hverken
hedeslag eller hallucinationer. Med bogen

Rudskalle på 1,1 kilo fanget på trotting
med majs i Gudenåen.
vælges, så det er så følsomt som muligt,
men samtidigt så ufølsomt og stabilt, at
man kan kontrollere situationen uden at få
for mange falske nap. Ved normalt fiskeri,
der hverken kræver en specielt langsomt
eller hurtigt synkende agn, får man både
gode kast og en fin præsentation ved at
bruge ca. halvdelen af haglvægten til at
fæstne flåddet, mens resten af haglene
fordeles i faldende skala fra den nederst
halv- eller tredjedel og udefter.
Især under legen vil man af og til
komme ud for, at fiskene befinder sig i
midtvandet eller overfladen. Fanger man
derfor ikke noget på bunden, er det en
god idé at forsøge sig i midtvandet eller
med en langsomt synkende agn - “on the
drop”. Denne effekt kan enten opnås ved
at placere haglene i faldende skala langs
hele taklets længde eller endnu bedre ved
at koncentrere stort set alle haglene lige
under flåddet. Metoden har den åbenlyse
fordel, at man afsøger flere dybder ved
hvert kast, hvilket kan være guld værd,

Forfatteren med en flot rudskalle.
hvis fiskene svømmer rundt i midtvandet.
Særligt i forbindelse med små eller vægtneutrale agn er det som regel en fordel at
have et “naphagl” 15-30 cm fra krogen for
at lette indikationen.
Samme grundlæggende optaklingsregler gælder de forskellige Wagglers, der i
øvrigt også egner sig fint til fiskeri i meget
langsomt strømmende vand. Denne
flådtype er på grund af deres slanke form
mere følsomme, men til gengæld giver
de dårligere kast og er mindre vindstabile
end antenneflåddene. Af samme årsag
foretrækker jeg derfor wagglers til fiskeri
relativt tæt på land samt ved fiskeri i mindre og langsomt strømmende kanaler eller
åer. De belastede typer egner sig godt til
lange kast eller “on the drop”.
Bundfiskeri
Som bundgrej til småbrasen bruges præcis det samme som man ville bruge til
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andre mindre karpefisk (s. 27). Går man
efter storbrasen, er det dog en fordel med
en lidt kraftigere stang - både på grund
af de bedre kaste- og fight egenskaber.
Uanset om man bruger quiver eller dobbelt-indikatorsystem-er som bidmelder,
skal man bruge en stang, der uden problemer kan kaste bly og feeders på op til
50-70 gram. En god quiverstang til dette
formål er Drennan Medium Feeder. Skal
der fiskes med dobbelt-indikator, er stænger som f.eks. “Specialist 11 ft” (Drennan)
et virkelig godt valg. De bedste takler er
enten glidetakler med krogtafs på 60-80
cm og feeder/blytafs på 10-15 cm eller fast
paternoster med en krogtafslængde på 70
- 110 cm og 15 - 30 cm feeder/blytafs. Som
hovedline er en 0,18 - 0,20 line passende,
hvis der ellers ikke er for mange “snags”,
som fisken kan sætte sig fast i under
fighten. Som krogtafs vælges normalt en
anelse tyndere line, f.eks. 0,12 - 0,16 mm.
43

sider og rubinrøde øjne umuligt forveksles
med nogen anden fisk. I de fleste vande
ligger snitvægten på 0,8 - 1,5 kilo, og fisk
over to kilo regnes af de fleste som en fin
fisk. Fiskene bliver sjældent over 3 - 3,5
kilo, men i enkelte sudervande svømmer
eksemplarer på helt op til ca. 5 kilo. I udlandet kan suderne veje helt op til 6-7 kilo.
Suderen
findes i stort set alle søer og moser. Særligt
i småvande som f.eks. moser, skovsøer, tørve- og lergrave er der ofte et virkelig godt
fiskeri. Fiskes der i store søer, skal indsatsen
som regel koncentreres på lavvandede
bugter med rigelig vegetation. I åerne er
be-standene mere spredt, og fiskene skal
som regel findes på stillestående stræk,
ved op-steming-er eller i “bagvande”. Et af
de mest “sikre” sudersteder er kanter af siv,
åkande- eller grødebælter, hvor der skal
fiskes på bunden og hvor der er 1- 4 meter
dybt.
Alt kan lade sig gøre - selv at fange en
suder om vinteren. Jeg har selv oplevet
rimeligt fiskeri på frostklare nætter i martsapril. Dette var dog også i supervande
med masser af fisk. Fiskene er i udpræget
grad varmeelskende, og i langt de fleste
vande er det som regel først hen i maj,

Brød er en suveræn rimteagn. Ikke kun på
overfladen.
i rygsækken og en hel spandfuld orm oksede jeg tilbage.
Letspinstangen lå stadig, hvor jeg havde
smidt den. Det var efterhånden ved at
blive aften, og da jeg omsider stod på
tuen, var skyggerne så lange, at solen kun
lige akkurat nåede åkandebæltet i spredte
pletter. Spinneren var blevet udskiftet
med et lille flåd, et par splithagl. På krogen
sad et par orm og vrikkede, som om de
allerede havde indset deres skæbne...
Fisken var der stadig. Forsigtigt lod jeg
flådtaklet glide ned i det brune mosevand,
og sekunder efter stod flådtoppen perfekt
kun nogle få centimeter fra åkandebladet.
Efter kort tids nærmest ulidelig spænding
sitrede åkanden en smule, hvorefter flåddet forsvandt i et sejt træk. Fisken kæmpede som en drøm og på trods af, at den
var lige ved at sætte sig fast i kanderne,
lykkedes det mig at bringe den ind til land.
Først da opdagede jeg, at jeg i lutter befippelse havde glemt fangstnettet. Til alt held
lykkedes det dog at få fisken op ved hjælp
af et solidt greb over nakken. 1500 gram,
fløjlsblød og perfekt. Skyggen var en
vaskeægte suder. Dr. Langskæg - manden
med majspiben - har ikke levet forgæves.
Suderen kan med sine messinggrønne

Et par timer i paradis - rislende lavt vand
og de frækkeste sving med udhængende
træer og grene. Allerede da de første brødstykker drev forbi den udvalgte busk, blev
de suget ned med voldsomme plask. Efter
et par minutters fodring var fiskene så vilde, at brødstykkerne blev jagtet af massive
kølvandsbølger, inden de splitsekunder
efter forsvandt fra overfladen. Vandet var
klart som gin, og med dirrende fiskefeber
blev krogagnen serveret med et let underhåndskast. Resultatet udeblev ikke - på
en times fiskeri lykkedes det mig at lande
6 fine rimter. Fisken, jeg holder her, så jeg
stige hele vejen fra bunden og op til brødet, der drev i overfladen - overfladefiskeri
er stærke sager....
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man fisker efter de lidt større skaller med
str. 12-10 kroge, kan man uden problemer
gå helt op i 0,12 - 0,15 mm line samt bruge
øjekroge som. f.eks. Drennan Wide Gape
Specialist. Hvad enten der er tale om skaller, suder eller karper, bindes øjekroge og
svirvler bedst til linen med en grinnerknude (fig. 8).
Er der mange fisk, er det ofte en god idé
at bruge grundfoder for at holde fiskene.
Når der fiskes med langsomt synkende
agn, er det en god idé at bruge en “skyblanding”, så foderkuglerne splintrer i
overfladen eller midtvandet. Et godt skyfoder til skaller kan f.eks. laves efter følgende
opskrifter 1)
30 % fin rasp, 20 % mørk rasp, 20 % ristet
jordnøddemel, 15 % cocobelge, 10 % ristet
hampemel, 5 % hvede + smagsstoffer efter
behov - f.eks. anis, fennikel eller div. søde
flavours (Scopex, flødebanan eller lignende). Hvis du ikke har mod på at sammensætte dit eget foder, er færdigblanding-er
som f.eks. “Surface 3000” eller “Record 515”
(Sensas) som skabt til formålet. Går skallerne helt ned på bunden, er det en god idé
at iblande nogle lidt tungere ingredienser,
som binder bedre (s. 15). Af gode færdigblandinger til “bundskaller” kan nævnes
“Gros Gardon” eller “ Riviere” (Sensas 3000).
For at gøre færdigblandingerne lidt billigere kan man sagtens tilsætte 20-40 %
ren rasp.
Hvis der fiskes på kortdistancen, kan
man ofte klare sig helt fint med blot at løsfodre med hampefrø, majs eller maddiker.

- en levevis der afspejles af dens markante
underbid. Netop fordi fisken spiser en del
plantedele, er det ofte en god idé at fiske
langs større grødebælter eller anden vegetation. Rudskallerne findes i såvel stillestående som strømmende vand. Selv om de
ofte kan findes i de dybe render, er stillestående og tilgroede bagvande og kanaler
et af de mest sikre “hot spots”.
Rudskallen har nogenlunde samme
snit- og maksimalvægt som skallerne, og
af samme årsag bruges fuldstændig samme grej, liner og krogstørrelser til fiskeriet
efter disse. Nogle af de bedste rudskalleagn er majs og brød, fisket på krogstørrelser varierende fra 14-10. Af gode kroge
til dette formål kan nævnes tynd-wirede
og bredgabede kroge som f.eks. Drennan
Wide Gape Specialist samt Owner 50188.
Går man efter de helt store, er en langsomt synkende pasta fisket på en str. 10
eller 8 god til at sortere de større fisk fra.
Er der ekstremt mange småfisk, kan det til
tider være effektivt at fiske med 10-12 mm
pastakugler eller bløde boilies (s. 69), præsenteret på bundtakel og “hair-rig”.
Særligt aften, nat og tidlig morgen vil
man komme ud for, at rudskallerne går
helt oppe i overfladen eller midtvandet.
I disse situationer er en af de mest effektive metoder flådfiskeri, hvor agnen fiskes
“on the drop”. Flådtaklet monteres, så al
belastning-en sidder lige under flåddet.
Fiskes der med majs, kan det være en fordel at “afbalancere agnen” med et stykke
gult pop-up foam, så den daler ultra langsomt ned igennem vandet. Med en lille
let slangbøsse fodres der løbende under
fiskeriet, med f.eks. 5-10 majskorn for hvert
nyt kast. Når man fisker med langsomt
synkende brød, kan det være utroligt
effektivt at løsfodre med opblødte franskbrødsstykker (“Mashed Bread”). Fodringen
holdes løbende ved lige under fiskeriet, så
der hele tiden “hænger” et par brødstykker
i vandet. Denne fodringsmetode egner sig
dog kun, når der fiskes tæt på egen bred.

Rudskalle

Rudskaller er med sine messingrøde sider
og blødrøde finner en at de absolut smukkeste ferskvandsfisk i Danmark. Præcis
ligesom skallen er den vidt udbredt,
omend knapt så talrig som denne. Selv om
rudskallen ofte findes de samme steder
som skallerne, er de i langt højere grad at
finde i midtvandet og overfladen, hvor de
lever af at snuppe in-sekter og plantedele
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ler”. Et godt bud er et enkelt majskorn på
en str. 14-12 Wide Gape Specialist eller 2-3
korn på en 10´er. Oplever du, at fiskene
pludselig ikke tager de normale majs
længere, vil løsningen som regel være at
tilsætte en “flavour” samt evt. farve majsene. En anden løsning kan være at gå ned
i krogstørrelse og sætte mindre agn på
krogen. Når der fiskes med majs, virker det
helt fint med en ganske normal løsfodring.
Såfremt der ikke er alt for mange småfisk
til at terrorisere fodringen, er maddiker en
uovertruffen suderagn, der nogle steder
virker betydeligt bedre end majs eller
orm.. Kører man en simpel løsfodring og
serverer et par maddiker på en spade-krog
str. 16-12, kan man være næsten stensikker på, at fisk-ene vil tage den, hvis de
ellers er på pladsen. Maddikerne er utrolig lokkende, mætter ikke særlig meget
og netop fordi de er så små, er de gode
“imitationer” af fiskenes naturlig føde “bloodworms”. Brød er ligeledes en perfekt
suderagn - især i parksøer og lignende,
hvor der jævnligt bliver fodret ænder. En
af de bedste fodringsformer, når man bruger brød, er “mashed bread” (s. 42).
Jeg må blankt indrømme, at jeg foretrækker løsfodring, når der skal fiskes
suder. Særligt i vande med mange småfisk
risikerer man nemlig, at en solid grundfodring lokker alt for mange skaller og brasen
til foderpladsen. Dette kan til en vis grad
undgås ved at bruge tunge ingredienser,
som binder godt. Er der ikke for mange
småfisk, er det dog helt klart en fordel at
lave en “grundfodring”, som kan hjælpe til
at sprede en lokkende duft på bunden. Et
godt eksempel på en “sikker” bundblandinger til suder er følgende opskrift : 1) 40
% rasp,
15 % ekstra grov rasp, 20 % cobrah melasse, 10 % hampemel (fed), 10 % kiksemel
og 5 % polenta majs. I fugtningsvandet
blandes en smule aminosyreblanding
f.eks. Carpmino (KN) + Sensas ormeekstrakt samt en slat “sweetener”. Hvis du ikke

Flot majbrasen fra Tryggevælde Å
at der for alvor kommer gang i fiskeriet.
Hvis man er ude efter store og rogntunge
fisk, skal der satses i perioden op til legen,
som typisk foregår i midten - slutningen
af juni. Fiskeriet er som regel godt hele
sommeren, og begynder først at klinge af
i slutningen af september. Selv om fisken
kan fanges døgnet rundt, er der dog ingen
tvivl om, at fiskeriet i langt de fleste vande
er mest givende aften - nat - morgen, med
særligt hektiske hugperioder fra dæmringen og indtil et par timer efter solopgang.
Om dagen trækker fiskene ofte ud på lidt
dybere vand, hvor lyset ikke er så skarpt.
Agn og foder
Suderne kan fanges på mange forskellige
agn. Er du udstyret med de fire “klassiske”
- orm, majs, maddiker og brød - vil du kunne fange fisk i et hvilket som helst vand.
Et par mellemstørrelse orm serveret på
en str. 12-8 krog virker fint og vil - særligt i
urørte vande - kunne fange masser af fisk.
Såfremt der ikke er for mange småfisk, vil
det dog som regel give flere suderhug,
hvis man går lidt ned i krogstørrelse og
nøjes med blot at sætte en enkelt mindre
orm på krogen. Søde dåsemajs fisket på
str. 14-10 kroge er ligeledes en rigtig “kil47

orker at lave “din egen foderblanding”,
er færdigbland-ingen “Tanche” (Sensas)
spædet op med 20-30 % rasp som skabt
til formålet. Når foderet er blandet og
fugtet,, tilsættes diverse foderagn, f.eks.
majs, maddiker, hakkede orm eller kogte
hampefrø.
En god taktik, hvis man vil undgå for
mange småfisk i grundfoderet, er at vente
med at fodre, til det bliver mørkt. På dette
tidspunkt er de mindre fisk nemlig knapt
så aktive.
Flådfiskeri
Flådfiskeri efter suder er ren healing - heraf navnet vandets mediciner? Suderen er
en fantastisk fighter, og grejet skal derfor
være i orden. Til flådfiskeriet fås de bedste
kaste- og fightegenskaber ved at investere
i en kraftig matchstang på 12-13 fod med
en testkurve på 1 - 1 1/4 lbs.Jeg har i en
del år brugt “Tench Float” (Drennan), der
egner sig perfekt til formålet. Udover fine
kast giver den en uovertruffen “feeling”
under fighten. På trods af at den er “let”
som en matchstang, har den alligevel masser af kraft og rygrad til at udtrætte fisk
helt op til 5 -6 kilo. Som hjul bruger jeg
normalt et lille Shimano Super Aero fyldt
med 0,14 - 0,18 line. Fiskes der på steder,
hvor man risikerer, at fisken tager turen
tværs igennem åkander eller lignende, er
det klogt at vælge en lidt kraftigere line
f.eks. 0,20 - 0,23 mm. Den bedste line til
flådfiskeri er efter min mening “Drennan
Double Strength”, som udover sin store
slidstyrke har den perfekte blødhed - hverken for stiv eller for blød.
Mine foretrukne flåd er uden tvivl
insert wagglers - især når der fiskes tæt
på land under stille forhold. Fiskes der
lidt længere ude og i mere ustabile forhold, er antenne-flåd som f.eks. Drennans
“Driftbeaters” helt perfekte. På grund af
den tynde antenne er flåddet på trods af
“antenne konstruktionen” næsten lige så
følsomt som en waggler, men har samtidig

Når brasen og andre karpefisk æder på
bunden, frigøres bobler, som afslører
fiskens tilstedeværelse, når de stiger til
overfladen.

Flirer som denne forveksles ofte med brasen. Forskellen på de to arter er, at flirens
øjne er større og siderne er mere sølvskinnende.
antenneflåddets kaste- og stabilitetsfordele. På toppen af inserten er en kraftigt
fortykning (“bulb”), der hjælper til at gøre
flåddet ekstra synligt under dårlige lysforhold. Intet mindre end det perfekte suderflåd. Er man ude efter insert wagglers med
samme synlighed, kan man blot skifte til
en “bulb-top”, hvis man bruger flådserier
som Drennans Crystal Wagglers.
Eftersom suderen søger langt det
meste af sin føde på bunden, er de klassiske variationer over “løftemetoden” som
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skræddersyet til suderfiskeri. På fig. 9a - c
kan du se tre metoder, der er designet til
at give særlig god indikation af “løftenap”.
a) “Laying-on” metoden registrerer næste
alle hug som et overdimensioneret løft,
hvor flåddet ofte lægger sig fladt på overfladen. Da flådtaklet ofte er 50 % længere
end dybden, egner taklet sig perfekt til
fiskeri over stærkt kuperet bund. Uanset
hvad, kommer agnen nemlig til at ligge
perfekt på bunden, samtidigt med at
ethvert løft vil blive indikeret. Når taklet
kastes ud, sænkes linen og den strammes
op, så flådtoppen står perfekt i overfladen.
Herefter lægges stangen i en stangholder,
indtil fisken hugger. b) Denne metode
kaldes populært for “løftemetoden”. Det
nederste “naphagl” er lige akkurat så
stort, at det “overblyer” taklet. Teknikken
kræver derfor en ufattelig præcision, hvor
flåddet lander på præcis samme spot og
dybde - hver gang. Kaster man f.eks. 1/2
meter for langt, hvor der er 10 cm dybere,
vil flådtaklet synke. Sker dette, trækker
man blot flåddet gradvist indefter, indtil
taklet kommer ind på så lavt vand, at det
nederste hagl hviler på bunden, så man
kan se flådtoppen i overfladen. c) På dette
takel, der også fungerer fint til at indikerer
løftenap, er flådtaklet afbalanceret, så det
står perfekt i “frivand”. Flådtaklet synker
altså ikke, hvis det kastes ud på større
dybder. Naphaglet er her placeret, så det
blot hænger et par centimeter over bunden, hvilket giver en perfekt indikation af
løftenap, hvis ikke “slæbet” er for langt. For
at få et solidt løft gælder det om at vælge
et naphagl, der står i fornuftigt forhold
til flåddets bæreevne og konstruktion.
Til normale flåd med “standard insert” er
naphagl med vægte svarende til ca. 1/8 af
flåddets bæreevne passende. På flåd med
ekstra tynde inserts kan man bruge endnu
mindre naphagl, uden at det går ud over
indikationen. Med variationer over disse
tre metoder vil du være dækket ind til 95
% af de situationer, man kommer ud for til

Flot september suder.
suderfiskeri.
Når nattemørket sænker sig, monteres
et “knæklys” (“starlight”) på toppen af flåddet, hvorefter fiskeriet kan fortsættes, indtil det dæmrer - hvis man ellers kan klare
mosten.
Bundfiskeri
Langt de fleste suderfiskere har en udpræget forkærlighed for duvende flådtoppe i morgendisen, og det er intet under,
for flådfiskeri er en æstetisk nydelse af
karat. Suderfiskeri er dog andet og meget
mere end fiskeri med flådtakler og standardagn. Ved mange vande vil man dog
kunne få betydeligt bedre fangster ved at
give bundfiskeriet med boilies en chance.
Bundfiskeri efter suder kan bedrives
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videre forfodring. Er der aldrig brugt boilies i søen, skal der dog som regel lidt forfodring til, inden suderne begynder at vise
interesse for agnene - men når først de har
fået smag for de velduftende kugler, holder de sig ikke tilbage....
Til suderfiskeri kan man bruge præcis
de samme boilies, som man bruger til traditionelt karpefiskeri. Normalt foretrækker
jeg dog en anelse blødere og naturligvis
mindre agn. Hvor små boilies, man kan
bruge, afhænger selvfølgelig af, hvor mange og hvor store de “uønskede” småfisk
er. Er der store stimer af skaller i 100-200
grams klassen kan man klare sig fint med
10-12 mm boilies, men er der tale om store
skaller og mindre brasen på 400-800 gram
eller derover kan det være nødvendigt at
gå op i 14-16 mm boilies for at undgå af
få hug fra andet end suder. Generelt er
det en fordel at bruge så små boilies, som
forholdene tillader, da det som regel er lettere at holde fisk-ene på fodringen uden
at mætte dem, hvis man bruger mange
små agn i stedet for få store. Jo flere uønskede småfisk, desto hårdere kan det være
nødvendigt at lave agnen. Der er dog
ingen grund til at lave agnen hårdere end
nødvendigt, da de lettere afgiv-er duft,
hvis boilieskallen ikke er alt for hård. Jeg
har fisket en del med både mælkeprotein-,
fiskemels- og birdfood baserede boilies
efter suder, og hvis jeg skal være ærlig,
har jeg ikke bemærket den store forskel
i fangstraterne. Selvfølgelig er der gode
og dårlige opskrifter - men går man efter
opskrifter, man ved virker godt på karper, er man ikke helt galt i byen. Normalt
vælger jeg dog fiskemels/seafood- eller
birdfood blandinger. Af gode seafood
blandinger kan nævnes DD-krebsdyrmix
og Nash´s S-mix, der begge virker fortræffeligt. Spædes disse blandinger op med en
gang “DD-krillmel” + “krebsdyrtaster”, fås
et helt suverænt sudermix. Som flavours til
denne blanding er “DD-krebsdyr”og Nash
Shellfish Concentrate” helt ideelt. Til bird-

Suderen kendes let på sine messing-grønlige sider og rubinrøde øjne.
på et utal af forskellige måder - tradititionelt set er fiskeri med paternostertakler,
feeders og quivers kombineret med
standardagn som f.eks. orm, majs eller
maddiker uden tvivl den mest brugte
og velkendte metode. Til dette formål er
en mellemkraftig quiverstang som f.eks.
Drennan Medium Feeder helt perfekt.
Som hjul, er alt man behøver et lille fastspolehjul med en perfekt bremse. Til
feederfiskeri skal man vælge lidt kraftigere
hovedline, end man ville have valgt, hvis
der skulle flådfiskes på den samme plads.
Årsagen er, at der skal kompenseres for
både bundens og feederens slid på linen.
Et godt udgangspunkt er 0,20 - 0,25 som
hovedline og 0,16 - 0,18 som krogtafs. De
bedste krogtafser til “standard bundfiskeri”
er fast- eller glidende paternoster med
krogtafslængder på 50-100 og bly/feedertafslængder på 15 - 30 cm.
I en lang række sudervande er der dog
så store bestande af skaller, rudskaller og
småbrasen, at man vil kunne fiske langt
mere selektivt og effektivt med boilies og
“miniature karpetakler”. Fisker man efter
suder i vande, hvor der fiskes meget med
boilies efter karper, vil man ofte kunne
få et fantastisk fiskeri, selv uden nogen
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yderligere hjælper til at undgå for mange
småfisk umiddelbart efter, fodringen er
etableret.
Præcis som ved normalt boiliefiskeri efter
f.eks. karper er brugen af “hair-rigs” (s. 69)
eller “barkrogstakler” den bedste måde at
sikre en perfekt præsentation og sikker
krogning. Glidetakler med relativt lange
krogtafser kan give et fint fiskeri, men jeg
har ofte været ude for, at fiskene efter et
stykke tid bliver sky og tager agnen så forsigtigt og spytter den ud igen så hurtigt,
at man knapt nok får en synlig indikation
i bidmelderen. Af og til kan det hjælpe at
forlænge krogtafsen yderligere, så præsentati-onen bliver mere “naturlig”, men
som regel giver det bedre resultater at
afkorte den og satse på en “bolt-rig”, der
prikker fisken effektivt, inden den overhovedet overvejer at spytte agnen ud igen.
Selv om ekstra lange krogtafser kan forbedre chancen for, at fisken tager agnen
i første omgang, hjælper det ikke meget,
hvis fisken dropper agnen igen, inden man
når at registrere det. Jo længere krogtafsen er, desto større chance er der nemlig
for, at den svømmer rundt med agnen i
munden uden at trækket i krogtafsen via
glideblyet, forplanter sig til hovedlinen og
indikatoren.
Der findes et utal af forskellige blot-rigs
designet til forskellige fiskesituationer, og i
princippet bør man vælge disse på samme
måde, som man ville gøre det til karpefiskeri, f.eks. “helikopter rigs” eller “in-line
bly/antitangle tube” til lange kast, semi-fikserede “safety bolt-rigs” til grøde- og snagfiskeri, “mudder-rigs” til fiskeri over blødt
dynd o.s.v. (hvordan disse takler laves,
kan du læse om i karpe kapitlet) Da man
selvfølgelig bruger mindre og tyndere
kroge til suder, end man ville have brugt til
storkarper, er det dog ikke nødvendigt at
bruge nær så tunge bly, som man normalt
ville bruge til karpe bolt-rigs. Bruger man
f.eks. tyndwirede kroge som Drennan `s
“Wide Gape Specialist” i str.12-6, der efter

Resultatet af en sommermorgens fiskeri.
food blandinger er mine helt klare favoritter frugtsmag som f.eks. “Big Strawberry”
(KN), “Scopex” (KN) og “Flødebanan” (DD).
En anden killer-opskrift, du bør checke ud,
er kombinationen DD midi-mix, dammuslingemel og dammusling flavour (DD).
Aminosyrer har en utrolig lokke-effekt,
og jeg bruger derfor altid en “sense
appeal” som f.eks Carpmino (Nash), enten
i selve boilien eller som “dip” lige inden
fiskeriet. Fordelen ved at bruge “dip” eller
“boost”, som det også kaldes, er, at man
kan skabe en ekstra hurtig spredning af
duftstofferne. Man kan med fordel blande
noget “Oil Palatant” samt en lille smule
flavour i boosten.
Apropos hurtig duftspredning er foderpiller eller “pellets” en hel suveræn måde
at skabe en hurtig, men samtidig gradvis
duftafgivelse fra foderpladsen, der kan
lokke fisk ind på fodringen. “Pellets” har i
modsætning til traditionelt grundfoder,
der giver nogenlunde samme duftspredningseffekt, den fordel, at det lettere kan
skydes ud på store distancer (hvis man
bruger runde pellets), samt at de er stenhårde, så de ikke afgiver “krummer” i midtvandet, der kan lokke for mange småfisk
til. Tilsvarende går der typisk 10-20 minutter, inden foderpillen bryder op, hvilket
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min mening er en af de bedste boiliekroge til suderfis-keri, er det på grund af
krogens syleskarpe spids, sjældent nødvendigt at bruge mere end 35-45 grams
lodder for at “prikke fisken”. Selv om jeg ofte
bruger krog str. 16-14 til flådfiskeri, foretrækker jeg lidt større og mere bredgabede
kroge til fiskeri med boltrigs, da de efter
mine erfaringer giver en bedre prikning og
kroghold. Tilsvarende bruger jeg til bundfiskeri også kraftigere liner, end jeg normalt
ville foretrække til flådfiskeri, da der ved
bundfiskeri ofte er større risiko for, at linen
sætter sig fast. At linen desuden skades lettere ved kast med tunge bly er yderligere
et argument for at gå lidt op i linetykkelse.
Sørger man for, at linen ligger fladt hen
over bunden, har en lidt kraftigere hovedline efter min mening ikke de store præsentationsmæssige bagdele. Under normale
forhold uden snags kan man klare sig fint
med f.eks. 0,18. Fisker man tæt på grødebælter, og “snags” er det som regel en god
idé at gå op til 0,20-0,23 line. Som krogtafs
fortrækker jeg et blødt HPPE-forfang f.eks.
Silkworm i 4-6 lbs brudstyrke. Hvis man vil
fiske, hvor fiskene er (og det vil man jo (!)),
medfører suderfiskeri temmelig ofte fiskeri
tæt på grøde. Af samme årsag foretrækker
jeg i langt de fleste tilfælde semi-fikserede
“safety bolt-rigs”. Som udgangspunkt
starter jeg tit med en krogtafslængde på

Fig. 9b og 9c

15-25 cm, da det er kort nok til at sikre en
ordentlig prikning, og samtidig langt nok til
at sikre “frigang” nok til at suderne i de fleste tilfælde vil kunne suge agnen ind uden
for meget mistænkelig modstand. Det er
sjældent, at der er brug for sofistikerede
hår-takler, og normalt fungerer et ganske
almindeligt “øjehår” perfekt.
Ved fiskeri med semi-fikserede bolt-rigs
er det vigtigt at have nogle gode “dropback indikatorer”, hvis fisken svømmer
imod land, når den hugger. Dette kan f.eks
være tunge monkeyes, hangers eller swingers. Til drop-back indikation foretrækker
jeg normalt “Nash`s Wasp indikatorer” eller
“Fox`s Swing-Spring Quivers”, der begge
giver perfekt indikation selv på meget lang
afstand. Da fiskeri med bolt-rigs ofte resulterer i voldsomme hug og “screaming runs”,
når fisken flygter efter prikningen, er et
bait-runner hjul uundværligt for at undgå
linekludder. Da stort set alle baitrunner hjul
er lige lovlig store til suderfiskeri, kan man

Fig. 9a

Søren med en smuk suder på knapt 3 kilo.
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Fiskes der lidt længere ude, er en god
gang “skyfoder” af de typer, som er beskrevet i foregående kapitel, helt perfekt. Når
der fiskes med langsomt synkende brød,
kan det være en fordel at blande grov
rasp med masser af 2-4 mm brødstykker i foderet. Af andre gode ingredienser
kan nævnes flydende kartoffelflager eller
kværnede popcorn, der flyder, og derfor
giver en god lokkeeffekt i midtvandet.
Som nævnt i indledningen vil der være
en del vande og pladser, hvor fiskene
skal findes helt nede på bunden. Til dette
fiskeri egner diverse standard flådtakler
sig helt fint. Er strømmen så stærk, at det
kan blive besværligt at styre selv et Avon
flåd, er den bedste løsning feederfiskeri
med quiverstang. Fiskene er som nævnt
ofte aktive om natten, og man kan derfor
få et fantastisk underholdende fiskeri med
lysflåd.

effektivt, er flådfiskeriet efter min mening
klart det mest underholdende. Grejet
er fuldstændig det samme som til skallefiskeri - en matchstang på 12 - 14 fod
og et lille hjul med f.eks. 0,12 - 0,14 line.
Er strømmen ikke for stærk, er nedstrøms
waggler fiskeri en fin metode. Ofte vil man
komme ud for at se rimterne plaske rundt
i overfladen. Under disse omstændigheder vil det ofte kunne svare sig at placere
størsteparten af blyet lige under flåddet,
så agnen synker langsomt ned igennem
vandet. En waggler på f.eks. 2-3 AAA
bæreevne vil være passende til det meste
fiskeri. Afstanden imellem flådtop og krog
indstilles, så den er 20-40 cm længere end
dybden. Får krogen gentagne gange fat i
bunden, afkortes taklet blot, indtil du lige
akkurat undgår bundhug.
Brød er en fortrinlige agn til “on the
drop” fiskeri, bl.a. fordi det er så let, at
agnen synker ekstra langsomt. Ved at
klemme brødklumpen mere eller mindre
omkring krogen kan man regulere synkehastigheden. Husk at krogspidsen skal
være ordentligt eksponeret, så du ikke
får problemer med at kroge fisken i modhugget. En str. 10-8 Widegape specialist
er som skabt til fiskeri med større brødstykker. Et godt alternativ til blot at rive
brødlunser ud af et franskbrød er at købe
noget skiveskåret formbrød eller lignende
og standse det ud med en “bread punch”.
Vil man kræse lidt ekstra f.eks. hvis fiskene
er meget sky, kan man evt. give brødet et
enkelt spraydust flavour.
En helt suveræn foderteknik til “on the
drop fiskeri” efter rimter er “mashed
bread”. Metoden går i al sin enkelhed ud
på, at man skærer et par gamle franskbrød
i småstumper og bløder det op i vand,
evt. tilsat lidt flavour. Når brødet er gennemvædet, hældes og derefter presses
overskydende vand ud. Man kan nu kaste
kugler ud, præcis som man ville have gjort
det med normalt grundfoder. Jo løsere
du krammer kuglerne, desto hurtigere

Rimte
Rimterne eller strandkarperne, som de
også kaldes, er den største af “skallefiskene”. I særlig gode vande kan de veje helt
op til 3-4 kilo. Eksemplarer på 0,5 - 1 kilo er
dog det mest almindelige og fisk på over 2
kilo regnes af de fleste for en flot fisk. Rimterne lever det meste af tiden i brakvand,
men trækker op i åerne for at overvintre
og gyde. Når legen er overstået, trækker
de fleste fisk ud. Nogle bliver dog i åen, og
finder man det rigtige sted, kan der fanges
fisk hele året.
Selve gydningen finder sted på grusbanker - typisk i midten af april. På selve
gydestrækket kan der være ufattelig mange fisk. Rimterne kan dog, når først legen
for alvor starter, være temmelig kræsne.
Ofte er fisken lettere at fange, lige inden
legen begynder. En god taktik kan være at
starte fiskeriet allerede i starten af måneden og i stedet satse på optrækkende fisk
nedstrøms gydepladserne.
Selv om bundfiskeriet kan være yderst
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i stedet løsne “fightin drag” tangenten på
mindre hjul som f.eks. Shimano Aero GT:
Inden man kaster ud, vippes tangenten helt
til højre (maksimal bremseeffekt), og bremsen sættes på en passende grundindstilling.
Efter udkas-tet løsnes tangenten fuldstændig, så fisken kan tage line af, når den prikkes. Idet samme man løfter stangen for at
gøre modhug, vippes “fightin drag tangenten” i bund, så man kan fighte den på den
forud indstillede bremsejustering.
Har du endnu ikke prøvet at fiske suder
med “miniature karperigs”, er det med at
finde boilieposen frem og komme i hug
- variationsmulighederne er uendelige, og
griber du fiskeriet an på den rigtige måde,
vanker der med garanti mange “screaming
runs” og fyldte sacks forude...

Ti flotte maj-sudere taget på boilies og
“mini-boltrig”.
tredskroneseddel. Fisken er uhyre almindelig og findes i stort set samtlige danske
søer - store som små. I de mindre vande
kan fisken findes over alt - primært på 1-2
meters dybde og ofte tæt på bevoksning.
I de større søer kan fiskene findes i de lavvandende bugter - især hvis der er store siv
eller åkandebælter. Præcis ligesom suderen
er det meget sjældent at finde den i strømmende vand. Fiskeriet er på sit højeste i de
varme måneder - maj-september. Går man
efter de største “specimen-fisk”, er april og
oktober dog nogle af de bedste måneder.
Fisken kendes let fra sin nære slægtning
- skælkarpen på, at den har en kortere
rygfinne, som ikke har karpens karakteristiske høje rygfinneforkant. Karussen har
desuden ingen skægtråde. Bestandene
herhjemme er stærkt opblandet med arten
“sølvkarusser”, med hvilke de tilsynela-

Karusse
Karussen er en fisk, alle kender - om ikke
andet så fra bagsiden af den gamle halv55

dende laver levedygtige krydsninger. Da
en sikker identifikation kræver aflivning af
fisken, vil jeg i det følgende behandle dem
under et. Karusse og sølvkarusse fanges på
samen måde, lever de samme steder og har
i øvrigt samme maksimalvægt - ca. 3 kilo.
Snitstørrelsen i mange vande ligger på 200400 gram, og fisk over 1,5 kilo regnes som
en rigtig flot fisk.
Flådfiskeri efter karusser, sølvkarusser og
guldfisk (der er en slags forædlet sølvkarusse) er intet mindre end et suverænt tidsfordriv. Særligt de lidt større fisk kan dog være
utrolig svære at kroge, fordi de tager agnen
med nogle bitte små “nøffe-bevægelser”,
der kun efterlader en minimal bevægelse
i flåd-toppen. På særlig svære dage kan
fiskeriet gå hen at blive super spændende
- og mega frustrerende. Af samme årsag
kræver fiskeriet tynde, slanke flåd med en
tynd insert, så man kan registrere det mindste nap. Til dette formål er “kanalflåddene”
- “Stillwater Blues” - samt diverse “Dart-flåd”
som skabt til formålet. Karusserne tager
det meste af deres føde på bunden, og jeg
foretrækker derfor normalt optaklinger a la
fig 9b - c blot med den forskel at en endnu
større del af belastningen koncentreres
tæt på bunden. Langsomt synkende “on
the drop” takler kan til tider virke fint, men
som regel inviterer de blot til ballade med
horder af småfisk. Da huggene kan være
utrolig svære at se, foretrækker jeg, selv
på følsomme flåd, et relativt stort naphagl
f.eks. et BB eller en No. 1-3. Er fiskene i overdrevet “nussehumør”, placeres naphaglet
ekstremt tæt på krogen, så der kun er 3 - 7
centimeter imellem krog og naphagl.
Nogle af mine favoritagn er majs og
maddiker, f.eks. majskorn på en str. 14-12
Wide Gape Specialist eller 1-2 maddiker på
en str. 18 - 14 spade-krog. Vil man undgå for
mange småfisk på fodringen, er det tit en
fordel udelukkende at løsfodre med majs.
Er der knapt så store småfiskeproblemer,
kan man få et fantastisk fiskeri ved at løsfodre med maddiker eller kombinere fod-

ringen med et godt bundfoder - f.eks. de i
brasen- og suderkapitlet nævnte opskrifter.
I mange søer er fiskene yderst aktive om
natten, og det kan derfor være ekstremt
givende at fortsætte fiskeriet hele natten,
blot med et lysflåd som indikator. Skal der
for alvor fiskes målrettet efter de største
karusser, er pastakugler - eller halvbløde
miniboilies (8 - 12 mm) fisket på “miniature-karperigs” helt klart en af de bedste
metoder
(s. 69-73).

bestandene fra udsætninger, og det er
derfor mere eller mindre umuligt at give
nogle faste “regler” for præcis, hvor man
finder de bedste vande. Dansk karpefiskeri
havde for alvor sin opblomstring i slutningen af firserne og starten af halvfemserne.
Siden da er der blevet udsat karper i et
væld af søer, hvilket har resulteret i en lang
række nye karpevande - både småsøer,
moser, mergel-, tørve- og grusgrave samt
naturlige søer. Fisken er derfor i dag temmelig almindelig.

Karpe
Karpen står for mange som den ultimative mede- og specimenfisk. At fiskeriet i
mange år har været omgæret med myter
om gamle herregårde, mystiske vande og
uopnåelige fisk, gør ikke fiskeriet mindre
fascinerende.
Den er en benhård fighter. Når først
den beslutter at sætte skruen i vandet og
lægge sin massive kropsvægt bag, kan
selv ikke det kraftigste udstyr stoppe dens
voldsomme udløb.
Karpefiskeriet er stærkt vanedannende,
så er du advaret.
I langt de flest vande er snitvægten 4 - 7
kilo. Fisk over “de magiske 10 kilo” regnes
i de fleste vande for en stor fisk. Når først
karperne kommer op over de 12-13 kilo,
bliver der rigtig langt imellem dem, og
fisk over 15 kilo er uhyggelig sjældne. De
største danske fisk, jeg har set, har vejet ca.
20 kilo, og der går rygter om endnu større
fisk. Maksimalvægten ligger sandsynligvis
på omkring 25 kilo herhjemme. Længere
sydpå, hvor karperne vokser bedre, er
maksimalvægten helt oppe på noget i retning af 40 kilo. Den største stangfangede
karpe i verden er taget i Sarulesti Søen i
Rumænien og vejede 37,3 kilo.
Karper findes overalt i verden - både i
floder og søer. Her i landet er de dog mest
udbredt i søerne - såvel små som store.
I langt de fleste danske vande stammer
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Karpernes levevis
Fiskene lever primært af bunddyr som
f.eks. “bloodworms”, snegle, muslinger og
krebs. Uanset om man fisker med flådeller bundstang, er det derfor et godt
udgangspunkt at fiske sin agn, så den ligger på bunden. I vore hjemlige vande kan
man som regel finde fiskene på 1-4 meters
dybde. I klare vande som f.eks. grusgrave
går de dog ofte noget dybere. Karperne
elsker grødebælter, sunkne træer (“snags”),
kanter af øer samt diverse udhængende
træer, siv- og tuer. Af andre sikre opholdssteder kan nævnes kanter af skrænter
samt kanter og toppe af “plateauer” ude
i søen. Når man skal finde disse steder,
gøres det naturligvis ved at måle dybden
grundigt. Skal der måles lidt længere ude,
kan man bruge “plummet-metoden” (s.
11), blot monteret med et glidende geddeflåd og et 90 grams bly for enden. Det
letteste er dog at bruge et Polaris flåd (s.
11)
Selv om karperne kan fanges hele vinteren, er det som begynder bedst at starte
fiskeriet i sommermånederne, hvor de er
mest aktive og derfor lettere at fange. I
løbet af april, hvor vandtemperaturen stiger til over 10 grader, begynder der langsomt at komme lidt gang i fiskeriet. Fiskeriet bliver herefter bedre og bedre, indtil det
kulminerer i perioden fra starten af maj

Jens med en karusse, der huggede på flådfisket majs.
til starten af juni. Er der varmt nok, gyder
fiskene engang i løbet af midt juni - starten af juli. Herefter kan fisken fanges hele
sommeren - hvis da ikke lige hedebølger
i juli-august sætter en stopper for festen.
Under disse forhold kan fiskeriet nemlig
let riskere at gå helt “dødt”. Når man når
hen i september - oktober, hvor vejret er
blevet lidt køligere, er fiskeriet som regel
helt i top. Skulle der opstå perioder med
en kraftig mild blæst og “skummelt vejr”
i løbet af sensommeren-efteråret, er det
med at spænde karpestængerne på nakken. Under disse forhold har karperne det
nemlig med at gå fuldstændig amok.
Fiskemetoder
Karperne kan fanges på et utal af agn,
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men begrænser man sig til de væsentlige,
vil man med ganske få og simple agn kunne fange rigeligt med fisk. De mest brugte
agn er majs, brød, orm, dej og “boilies” (s.
62).
Som nybegynder vil det helt klart bedst
kunne svare sig at satse på én af følgende
to fisketaktikker:
1) Er der relativt få fisk i vandet, fiskes
der med dobbeltindikator-system, bundstænger og boilies.
2) Er der mange fisk, som er lette at
“spotte”, fiskes der “dappefiskeri”, hvor man
sniger sig rundt langs bredderne som en
indianer for at kaste/sænke agnen ned foran snuden på udvalgte fisk. Til dette fiskeri
er majs, brød og orm de bedste agn.
Førstnævnte taktik er langt den letteste
for en uøvet fisker. Fisker man blot nogenlunde rigtigt i et ikke alt for svært vand
samt har den rigtige agn på krogen, skal
det nok lykkes at få karper på land. Dappefiskeriet derimod er betydelig sværere,
end det lyder. Selv om takler og agn er
enkle, kræver det langt større kendskab
til vandet og fiskene. Dappefiskeriet er

Henrik Carl med en imponerende guldfisk
på 1,55 kilo.
Herunder: Efterårskarusser.

ekstremt spændende og efter min mening
klart den sjoveste måde at fange karper
på.
Bundfiskeri med boilies
Bundfiskeri med dobbelt-indikator systemer og boilies er i mange vande den mest
effektive metode. Boilies er i princippet
kogte dejkugler. Den store fordel ved dem
er, at de er så store og hårde, at småfiskene
ikke kan spise dem. Når man slipper for, at
småfiskene ikke spiser agnen, bliver det
nemmere at forfodre igennem længere
tid, hvorved man lettere kan lokke karperne til at opsøge en bestemt plads og at
spise en bestemt agn.
En anden fordel ved boilies er, at de holder i lang tid, så man ikke skal skifte agn
hele tiden. Dette er en stor fordel, når
man fisker langt ude eller på steder, der
er meget svære at kaste til. Fiskes der over
lavt vand med tunge takler (“bolt-rigs”
fig. 14a-c), er det desuden en fordel ikke
at skulle skifte agn hele tiden - fisken kan
nemlig blive skræmt, når det tunge takel
lander i vandet med et kæmpe plask.
Hvordan laver man boilies ?
Nu om dage kan man købe færdige boilies
i enhver fiskebutik, så svaret er i første
omgang temmelig simpelt - man går ned
og køber en pakke. Udvalget er enormt,
og man kan stort set få boilies i en hvilken
som helst størrelse, farve og smag. Som
udgangspunkt er 15-20 mm boilies passende til de fleste vande. Er der mange
store brasen i vandet, hvor man fisker, er
det en god idé at holde sig til hårde 20
mm boilies, da de ikke så let bliver suttet i
stykker af småfiskene. Præcis hvilket fabrikat, man skal vælge, er helt op til personlig
smag- og økonomi. Når det drejer sig om
færdigboi-lies foretrækker jeg Nashbaitboilies, der virker helt perfekt til de danske
forhold. Især “squid” og “Birdfood” har
givet mig masser af gode fisk. Nogle af
de bedste og mest “all-round” flavours er
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“Scopex, “Strawberry”, “Tutti-frutti”, “Banana” samt “Shellfish”. Nashbait er selvfølgelig ikke de eneste der producerer kvalitetsboilies. Af andre gode færdige boilies kan
nævnes: Starbait, Mistral, Kevin Maddocks,
Big Carp, Danish Delight etc, som alle har
fanget masser af danske karper.
Den næstletteste måde at lave boilies
på er ved at købe et færdigblandet tørmix.
Et tørmix er en blanding af tøringredienser (forskellige typer af “mel”). Når man
har dette som “basis”, mangler man kun
“vådmixet” for at kunne lave den dej, som
i sidste ende bliver til boilies. Der findes
masser af gode færdigmix på de danske
marked. De bedste er efter min mening
DD-midimix, DD-krebsdyrmix samt S-mix
og Birdfood fra Nashbait. Med disse “tørmix” som “basis” for dine boilies kan jeg
garantere for at du fanger fisk, hvis ellers
du har sat dig det rigtige sted....
Som vådmix bruges en blanding af æg
og diverse koncentrerede smagsstoffer.
Fordelen ved at bruge æg i stedet for vand
er, at det binder godt og giver en konsistens, som gør det lettere at rulle dejen
til kugler. Karperne finder i høj grad deres
føde ved hjælp af “lugtesansen”. Det er
derfor en fordel at tilsætte diverse koncentrerede duftstoffer (“flavours”) samt andre
lokkemidler, der stimulerer karpens appetit, f.eks. “Sense-appeals”, “Oil-palatants”,
sødestoffer (“Sweeteners”) og aminosyreblandinger (“Carp-mino”, “Ambio” etc). Har
man den helt rigtige blanding af “lokkestoffer” i agnen, kan karpen lugte boilien
lang tid før, den ser den, hvilket øger dine
chancer for hug betydeligt. Når du blander
flavours og andre lokkemidler i vådmixet,
er det vigtigt ikke at putte for meget i.
Bliver agnen overdoseret, risikerer man,
at boilien får en “bitter” eftersmag, som
i værste fald kan virke afskrækkende på
fiskene. For at gøre en lang historie kort,
gælder det om at få boilien til at smage så
godt, at fiskene begynder at spise på fodringen uden nogen form for bekymringer

- indtil de har taget den boilie, der sidder
på krogen.....
5 Boilieopskrifter, der virker hver gang
Blæksprutteboilie:
Tørmix: Nash S-mix
Vådmix:

6 mellemstr. æg tilsat
4 tsk. betain
15 ml Nash Squid EEE
4 ml RH Squid & Octpus
flavour
4 ml Carpmino (Nash)
3 ml Sweetner
5 ml DD-Leverstimuli

Krebsdyrboilies:
Tørmix: DD-Krebsdyrmix
Vådmix:

6 mellemstr. æg tilsat
4 tsk. betain
4 ml Nash Shellfish Senseappeal
8 ml Carpmino (Nash)
8 ml DD-Krebsdyrflavour
10 ml DD-kongerejemel
20 ml DD-Krillmel
3 ml Sweetner

Muslingboillies:
Tørmix: DD-Midimix
Vådmix:

6 mellemstr. æg tilsat
4 ml DD-Leverstimuli
4 ml Carpmino (Nash)
10 ml DD-Miltpulver
30 ml DD-Muslingemel
5 ml Nash Squid EEE
3 ml Sweetner

Bananboilies:
Tørmix: DD-Midimix
Belønningen på en lang nats venten - en
14,1 kilos spejlkarpe fanget i en mose på
Sjælland.
Agnen var en muslingeboilie.
60

nedstrøms i fodersporet. Når agnen suges
ned, gælder det om at holde nerverne i ro.
Den almindeligste fejl er nemlig, at man i
lutter befippelse kommer til at gøre modhug et splitsekund for tidligt. Det bedste
er normalt at vente med modhugget til ca.
1/2 sekund efter, brødet er forsvundet fra
overfladen.
Af andre gode rimteagn kan nævnes majs
og maddiker, med hvilke der med fordel
kan løsfodres konstant i små mængder.
Dette kunne f.eks. være i form af 3-5 majskorn eller maddiker pr. flåddrev.
Er strømmen meget stærk, kan det
bedre svare sig at fiske med flåd, hvor flydekroppen er højt placeret. Dette kunne
f.eks. være sticks, pacemakers eller små
wirestemmed avons. Jo stærkere strøm,
desto flere af haglene koncentreres på den
nederste 1/2 - 1/4 del af taklet. Flåddet
“trottes” nedstrøms, imens man lader linen
løbe af spolen. Med passende mellemrum
presses fingeren mod spolen, og flåddet
bremses. På denne måde bevæger taklet
sig i lokkende bevægelser op og ned - hen
over bunden. For at opnå bedst mulig
kontakt med taklet er det vigtigt løbende
at “mende” linen, så den konstant er strakt.
Skal man først til at samle en kæmpe linebue op i modhugget, resulterer det ofte i,
at fisken når at spytte agnen ud.
Selv om overflade og midtvand ofte
giver godt, vil der dog være mange situationer, hvor det giver bedre at fiske på
bunden. Til dette fiskeri er en mellemstrørrelse quiver-feeder stang (f.eks. Drennan
Medium Feeder) som skabt til formålet.
Fodringen foregår lettest ved at montere
en åben eller lukket feeder på et fast
paternostertakel med en krogtafslængde
på 70-120 cm. Som “feeder-foder” til dette
fiskeri kan man f.eks. bruge en pakke “Riviere” (Sensas 3000) eller lignende tungt
bundfoder, som binder godt. Man kan
uden problemer spæde denne blanding
op med 20-30 % rasp uden, at det går ud

Vaskeægte vildkarper fra Donau-floden.
vil de bryde op. Det er som regel en fordel at fodre kontinuerligt med små og
løstkrammede kugler i stedet for at kaste
større kugler ud med lang tids mellemrum. På denne måde skræmmer man ikke
fiskene og skaber langsomt et mere eller
mindre konstant foderspor i midtvandet.
Husk at kaste foderkuglerne i passende
afstand opstrøms det stræk, hvor flåddet
kan fiskes med optimal kontrol. Kaster du
foderet for langt nedstrøms, fisker du kun
effektivt på et kort stræk af flåddets drev.
Når der fodres med mashed bread, er
det ofte en god idé at supplere lidt med
lidt flydende franskbrødskorpe eller frisk
indmad. Hold øje med foderet - begynder rimterne at tage agnene direkte på
overfladen, er der lagt op til en af de mest
spændende former for medefiskeri - overfladefiskeriet. Når fiskene begynder at
tage overfladeagnene uden bekymringer,
ses det ved, at brødstykkerne forsvinder
med store hvirvler og
plask. Den bedste måde at fange fiskene
er ved simpelt “løslinefiskeri”. For enden
af linen bindes en str. 12-8 enkeltkrog,
f.eks. “Wide Gape Specialist”. Agnen kastes
ud, hvorefter linen styres, så agnen driver
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Vådmix:

på alle sider. Præcis hvor lang tid, de skal
have, afhænger af opskriften. Visse mix
- især fiske, og krebsdyrmix skal havde
længst tid. Jo flere “mælkeproteiner” (f.eks.
natrium casinat) der er i tørmixet, desto
lettere er det at gøre dem flydende. Har
man f.eks. problemer med at gøre et krebsemix flydende, tilsætter man blot nogle
lettere ingredienser, f.eks. lidt midi-mix
eller en anden færdigblanding, med mange “mælke-proteiner”. Pop-ups kan også
laves i microbølgeovne.
Pop-up boilies monteres som vist på
s. 69 og har flere fordele. For det første
skiller pop-uppen sig ud fra de “frie foderagn” som ligger på bunden, hvilket gør, at
karpen ofte snupper den til forret af lutter

6 mellemæg tilsat
12 ml DD-Flødebanan
5 ml Nash Banana Oil Pallatant
1 sp. ske DD-smørkagetaster
3 ml DD-Vaniliesweetner
5 ml Carpmino (Nash)

Birdfoodboilies:
Tørmix: Nash Birdseed Mix
Vådmix:

6 mellemstr. æg tilsat
10 ml Nash Big Strawberry Flavour
10 ml Strawberry/Cranberry Oil Pallantant (Nash)
10 ml Carpmino (Nash)
5 ml DD-Vaniliesweetner
3 ml DD-Leveramino
Sådan laver du boilies
Opbevaring af boilies
Først når boilierne er helt tørre på overfladen, lægges de i poser og smides i fryseren, indtil de skal bruges. Når boilierne er
taget ud af fryseren, kan de typisk holde
sig 3-6 dage, afhængig af hvor køligt de
opbevares. Jo bedre man har udtørret
boilierne, inden man frøs dem ned, desto
længere kan de holde sig. Husk at skrive
på poserne, hvornår de er lavet, samt
hvilke mix og flavours der er brugt, så du
kan huske, hvad der er i poserne - også 1/2
år efter.
Ofte vil man komme ud for, at det er en
fordel at fiske med “pop-ups”, der i princippet blot er en “flydende boilie”. Pop-ups
laves i al sin enkelhed ved at bage dejkuglerne i stedet for at koge dem. Proceduren
er følgende:
1) Pastakuglerne lægges på et stykke
bagepapir og placeres på en bradepande.
2) Ovnen varmes op til ca. 250 grader,
hvorefter pastakuglerne skal have 5-10
minutter for at blive flydende. Husk at
vende dem jævnligt, så de får jævn varm

15,0 kilos sjællandsk spejlkarpe taget på
en 6 mm muslingeboilie fisket på UFO-rig
(se “Specimen Mede”) over et tæppe af
Micromass.
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“nysgerrighed”. For det andet kan det det

Når dejen bliver så “tyk”, at den ikke kan
røres, tages dejklumpen ud.

Ved hjælp af “rullebordet”, rulles “dejpølser”
i den rigtige diameter. Alternativt kan pølserne presses ud af en “sausage-gun”. Man
bliver dog temmelig øm i armene af dette
- det nemmeste er uden tvivl at køre dejen
igennem en elektrisk kødhakker, monteret
med et “endestykke”, hvis diameter svarer
til den ønskede størrelse på boilierne.

Æggene slås ud.

Ingredienserne piskes grundigt sammen.

Diverse flavours, farve-, søde- og andre
tilsætnings stoffer afmåles nøjagtigt og
hældes ud oven i æggene.

Ælt videre på bordet. Der spædes løbende
op med tørmix, intil dejen hænger godt
sammen uden at klistre til fingrene. Dejen
eller “pastaen” er nu klar til at blive rullet.

Topdelen af boiliemakeren presses ned
over bunddelen, hvorefter man gnider de
to halvdele frem og tilbage, indtil boilierne
er rullet runde. (2-3 “gnid” er som regel pas-

Tørmixet tilsættes herefter gradvist under
omrøring.
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være en stor fordel at bruge “afbalancerede” pop-ups, når der skal fiskes over blød
bund. Med afbalanceret menes, at der kun
lige akkurat puttes så meget modvægt
på “krogtaklet”, at pop-uppen synker ekstremt langsomt og på denne måde lægger
sig oven på dyndet, istedet for at synke
ned i det.

Boilierne hældes i kogende vand og koges
30-60 sekunder.

Boilierne lægges til tørre på dertil indrettede “tørrebakker”. Alternativt kan man
bruge et rent viskestykke eller en avis.
over de gode egenskaber. I foderet blandes majs eller maddiker, alt efter hvad
man vælger at fiske på krogen. Majs er helt
klart min personlige favorit - især hvis der
er irriterende mange småfisk.

Brasen
Brasenen findes i stort set alle søer og åer,
og det er derfor ikke uden grund, at den
er en af vores mest populære medefisk.
Også i brakvand kan man finde gode
bestande af storbrasen. Brakvandsbrasnerne begynder deres optræk i åerne i
midten-slutningen af maj. På nogenlunde
samme tidspunkt begynder fiskene i de
store søer at trække imod de mere lavvandede vige eller tilstødende å-stræk for
at lege. Afhængig af hvor varm forsommeren har været, starter gydningen typisk
engang i første halvdel af juni. Når dette
sker, bliver det betydeligt sværere at få
fiskene til at hugge. Når legen er overstået,
trækker fiskene ud på 3-10 meters dybde,
hvor de ofte er at finde langs med- eller for
foden af skrænter ved overgangen til “barbunden”. Om vinteren trækker fiskene ofte
sammen i de lidt dybere huller.
En gennemsnitsbrasen ligger i de fleste
vande på 0,7 - 1,5 kilo. Fisk over 3 - 3,5 kilo

Vandet hældes fra ved at hælde grydens
indhold over i en si, som hænger over en
gryde. Det varme vand kan nu bruges igen
ved at hælde det tilbage i “kogegryden”.
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baitrunneren fra, så man kan fighte fisken
ved hjælp af hjulets bremse. Er du ude
efter et godt hjul til mellemstore karper,
er Shimano Baitrunner 5010 som skabt til
formålet - det perfekte lineoplæg giver
slange kast og den bløde bremse sikrer, at
fisken kan tage udløb, uden at linen knækker. Som hovedline vil 10 - 15 lbs monofilline som f.eks. Berkleys “Big Game” være
det bedste valg.
Har man brug for ekstra lange kast (80100 m) eller fiskes der efter meget store
karper på 12-20 kilo, får man brug for lidt
kraftigere grejer. Til dette formål er en
12-13 fods, 2 1/2 - 2 3/4 lbs TC stang f.eks
Silstar Edge Specimen eller endnu bedre
Armalite MK II mere passende. Hjulet kan
f.eks. være et Shimano Baitrunner 6010
eller 8010 fyldt med 15 lbs “Big Game”.
Når man vælger krog og krogstørrelse,
skal man overveje fire ting:
1) Krogen skal indlysende nok være
ultra skarp, så man let kan “sætte” krogen
i fisken. Af samme årsag foretrækker jeg
“kemisk hærdede kroge” (f.eks. “Owner”,
“Drennan” eller “Kamasan”), der er de
skarpeste kroge på markedet.
2) Krogen skal stå i passende forhold
til agnens størrelse, så præsentationen
ikke bliver for “kluntet”. Bruger man f.eks.
en 14 mm boilie, vil en str. 1 krog give
en unødvendig klodset præsentation. Til
denne boiliestørrelse er en str. 8 - 4 mere
passende.
3) Krogen skal være stærk nok til at kunne fighte fisken uden at knække eller blive
rettet ud. Jo flere forhindringer (“snags”)
der er i vandet, f.eks. sunkne træer, åkander mm, desto større pres kan det blive
nødvendigt at lægge på fisken, så den ikke
sætter sig fast. Er krogen for lille, risikerer
man ydermere, at krogen skærer sig ud af
mund-en på fisken under fighten. Fisker
man efter karper på 8-12 kilo i et vand
med masser af snags, er krogstørrelser på
4 - 2 det bedste valg. Disse krogstørrelser
fungere perfekt til 16 - 22 mm boilies.

Grejet til bundfiskeri
Grejet til karpefiskeri afhænger selvsagt
af, hvor store karper man fisker efter. Er
fiskene relativt små, f.eks. 1-4 kilo, vil man
få mest sjov ud af fiskeriet ved at bruge
det samme grej (stænger, hjul, liner og
kroge) som nævnt under bundfiskeri i
suderafsnittet. Fisker man derimod efter
lidt større karper på 5 - 10 kilo, skal der
kraftigere grej til for at kunne fighte fisken
ordentligt.
Til “normalt fiskeri” efter større karper
på 0 - 60 meters afstand er det bedst at
investere i en 12 fods karpestang med
en testkurve på 1 3/4 - 2 1/4 lbs. Stangen
skal være stiv nok til at kunne kaste takler
på 60- 80 gram men samtidig have en
aktion, der er så “blød”, at man kan lægge
et ordentligt pres på fisken under fighten
- uden at krog-en flås ud af munden på
karpen. Et godt eksempel på en god billig
karpestang er DAM Carpace 12 ft. Er man
ude efter topkvalitets stænger, der er som
skræddersyet til danske forhold, er stænger som Shimano Baitrunner og Armalite
MK II i 2 1/4 lbs TC nogle af de bedste på
det danske marked.
Et godt karpehjul skal først og fremmest
have en god bremse, så fisken kan tage
udløb uden risiko for, at linen knækker. Når
fisken hugger, sker det ofte så voldsomt,
at stangen vil blive flået i vandet, hvis ikke
fisken har mulighed for at kunne hive line
af hjulet. Det bedste valg er derfor et fastspolehjul af “baitrunner typen”. Når baitrunner-mekanismen er slået til, kan fisken
let tage line af hjulet uden for meget
modstand. Inden man gør modhug, slås
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Er der tale om virkelig grove snags og
“monsterfisk”, kan det blive nødvendigt at
bruge helt op til krogstr. 1.
4) Krogens form skal passe godt til agn
og takel. Personligt har jeg de bedste
erfaringer med relativt bredgabede kroge
f.eks. “Owner 50188” eller “Drennan Boilie
Hook” til normale “standard monteringer”
af synkende boilies (“øje hair-rig” monteret
med “line-a-ligner”). Når der skal fiskes
med “pop-ups” foretrækker jeg kroge, hvor
spidsen peger i retning af krogøjet, f.eks.
“Drennan Continental Starpoint, Owner
Flyliner Livebait” eller “Drennan River
Carp”.
Krogtaklet - montering af boilies
Boilien monteres bedst på krogen ved
hjælp af en “hair-rig”. Princippet i hair-riggen er, at agnen sættes på et lille stykke
line (“hairet eller håret”), der er bundet

til krogen. Krog + hair-rig + agn kaldes
“krogtaklet”. Den store fordel ved “hairet”
er, at krogspidsen er fuldstændig blottet,
så krogspidsen lettere “får fat” og kroger
(“prikker”) fisken.
Der findes et utal af variationer over
hair-rigget. I langt de fleste tilfælde vil
man dog kunne klare sig aldeles fortræffeligt med den simpleste af dem alle, nemlig “øje-håret” (fig. 11a). Fordelen ved at
montere hairet i krogøjet er, at det bliver
sværere for karpen at spytte krogtaklet ud,
hvis den skulle blive mistænkelig.
Øjehåret laves lettest på følgende måde
(fig. 11 a-d).: a) Krogen bindes for enden af
den spundne tafs ved hjælp af en “Grinner
knude”. Knuden bindes, så der er en “linetamp” på 10 - 15 cm. Linetampen køres
igennem øjet, så den stikker ud på den
side, der er modsat krogspidsen. b) Herefter laves en løkke på linetampen, svarende
til den længde man ønsker, hairet skal
have på det færdige krogtakel. Bind en
“enkeltknude på løkken, så der dannes et
“fast øje”. c) Boilien monteres ved at stikke
en agn-nål (“boilie-nål” eller “hair-needle”)
igennem boilien. Øjet på hairet trækkes
ned over agn-nålen, så den ligger lige bag
modhagen, hvorefter hairet trækkes igennem boilien.
d) Herefter stikkes et “hair-stop” ind i øjet,
og boilien skubbes ned over hairet, indtil
den stoppes af hair-stoppet. Boilien er nu
monteret på øje-håret, og rigget er klar til

Fig. 10

Fig. 11a

Fig. 10: Et eksempel på en god “pop-up”
montering.
Til venstre: Hårdtfightende kanal skæller
taget på dappefiskeri med let grej.
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brug.
Vil man være lidt mere raffineret, monteres
en “line-a-ligner” på hair-riggen. Fordelen
ved line-a-ligneren er, at det bliver lettere
at kroge fisken, fordi krogtaklet drejer

rundt i munden på fisken, idet krogtafsen
strammes op. Line-a-ligneren laves på
denne måde (fig. 12a - d) : a) Skær et stykke 1 - 1,5 mm silicone tube af med en vinkel på 45 grader. Enden af krogtafsen trådes på en nål, som stikkes igennem tuben.
b) Stik nålen ind i enden af tuben, så den
“kommer ud” 1 mm før enden af tuben på
den modsatte side af “det skrå snit”. c-d)
Herefter trækkes tuben ned langs forfanget og hen over krogen, så den sidder som
vist. Husk at binde øje-håret, inden du
laver line-a-ligneren.
Kombinationen af øje-hår og line-a-ligner fungerer fint til både synkende boilies
og pop-ups.

Fig. 11b

Hvilket takel skal jeg vælge ?
Karpetaklerne kan meget groft inddeles i
nul-modstands glidetakler (“confidencerigs”) og skræmme-rigs (“bolt-rigs”). Den
første type bygger på det princip, at karpen skal mærke så lidt modstand som
muligt, når den tager agnen. Skræmmerigs derimod, går ud på det stik modsatte,
- nemlig at karpen skal mærke modstand
så den frit eksponerede krog “prikker”
fisken, i det samme den tager agnen i
munden.

Fig. 11c

Nul-modstands glidetakler
Fisker man i fuldstændig jomfruelige
vande eller med “standard agn” (s. 12-13)
monteret direkte på krogen, er “nul-modstands glidetakler” et godt valg.
Ved fiskeri på lavt vand har glidetaklerne i øvrigt den fordel, at de fungerer fint
med mindre bly på 10-25 gram - en størrelse, der ikke skræmmer nær så meget
som et tungt “bolt-bly” på f.eks. 80 gram.
Nul-modstands glidetaklerne egner sig i
øvrigt bedst til fiskeri relativt tæt på land
samt på steder, hvor der ikke er for meget
strøm.
Taklet laves som vist på fig. 13. Afstanden
fra krogtakel (I) til krogtafs-svirvel (II) er
normalt 30-50 cm. For at undgå for meget

Fig. 11d
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Fig. 12

kludder kan man montere et lille stykke
tube øverst på krogtafsen (III). Tuben
fæstnes ved at presse den op over krogtafs-svirvlen. Blytafsen monteres på hovedlinen ved hjælp af et “Low-resistance bead”
(IV). Jo mere dyndet bunden er, desto længere skal blytafsen være - til fiskeri over
normal halvblød bund er en blytafs på ca.
10 cm et godt udgangspunkt. Er bunden
helt hård, kan man fiske blyet, så det glider
direkte på hovedlinen. Et stykke siliconetube monteres på blytafsen (V) med det
formål at undgå kludder. For at blyet ikke
skal slide for meget på knuden i kastet,
monteres en stopperle af gummi imellem
svirvel og low-resistance beadet (VI).
Når hugget skal indikeres på et nul-mod-

Fig. 12c og 12d

Fig. 13
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stands glidetakel, bruges en swinger som
bagindikator. Sørg for, at den står så følsomt som muligt, så fisken næsten ikke
mærker nogen modstand, når den tager
agnen. Dette gøres ved at skyde “belastningen” så tæt på banksticken som muligt.
Indstillet på denne måde vil linen gå i et
“V” fra den elektroniske bidmelder ned til
swingeren og tilbage op til bundøje eller
hjul (fig. 5. I). Hvis fisken tager agnen uden
bekymringer, ses det ved, at swingeren
bevæger sig opad i en jævn og stort set
“ubrudt” bevægelse”. Modhugget gøres,
når swingeren har bevæget sig næsten
op til stangen. Ses hugget derimod som
nogle små nøk eller en meget opbrudt
bevægelse i swingeren, er det ofte tegn
på, at fisken prøver at spytte agnen ud
igen. I så fald er det bedst at se sig om
efter en rigtype, der modvirker dette nemlig “blot-rigs”.

Det siger sig selv, at et baitrunner hjul er et
must, når man bruger disse rigs!
Ud over at give en effektiv krogning har
bolt-rigs den fordel, at de kaster godt (på
grund af det tunge bly) samt, at man slipper for at blive vækket af en masse blip på
“buzzeren”, fordi småfiskene puffer rundt
med krogtaklet uden at kunne få agnen
ind i munden. Boltrigs fungerer kun i forbindelse med hair-rigs, hvor krogspidsen
er fuld-stændig blottet.
Som bagindikator til boltrigs, bruges
enten quivers eller swingers, hvor skydevægten er så langt fra banksticken som
muligt. På denne måde får man nemlig
den bedste indikation, når fisken laver et
“drop back”.
På de følgende sider, kan du se eksempler på 3 af de mest brugte bolt-rigs. Med
disse rigs er du dækket ind til at kunne
klare de fleste fiskesituationer.

Bolt-rigs
Bolt-rigs eller “skræmme-rigs” som de kaldes på dansk, er designet, så fisken “prikkes”, i det samme den tager agnen i munden - i princippet en “selvkrognings-rig”. På
denne måde kan man undgå, at fisken når
at spytte agnen ud, inden der bliver givet
modhug.
Idéen er, at man bruger et tungt bly på
60-90 gram og kombinerer dette med en
kort krogtafs på 5 - 20 cm. På grund af den
korte krogtafs mærker fisken modstand
fra blyet, i det samme den tager agnen
i mund-en. Når man fisker med hair-rig
er krogspidsen altid frit eksponeret, og
modstanden fra blyet er derfor rigeligt til,
at krogspidsen trænger overfladisk ind i
fiskens mund. Dette resulterer som regel i,
at fisken bliver skræmt og flygter for fulde
gardiner - heraf navnet på taklet (“to bolt”
betyder på engelsk at “stikke af “ eller “løbe
løbsk”). Man er ikke i tvivl, når der er hug ofte går det så stærkt, at de enkelte blip fra
“buzzeren” smelter sammen til en konstant
velklingende hyletone - “screaming run”.

Fig. 14a

i b) - forskellen er blot, at den ikke presses ned over blyet. I stedet placeres en
stopperle/stopknude 20-100 cm oppe ad
hovedlinen. Fordelen ved dette takel er, at
krogtafsen glider tilbage på linen i kastet.
Når blyet lander i det bløde mudder, borer
det sig ned uden at trække krogtafsen
med sig. Jo dybere mudder, desto større
afstand imellem bly og stopknude.

Fig. 14b

14b) Helikopter-rig : Krogtafsen monteres
på et “helikopter-bead” (I) ; “hun delen”
af beadet (II) monteres på hoved linen,
hvorefter stålringen (III) sættes på linen.
Herefter trådes han-delen (IV) af beadet
på hovedlinen, og loddet (V) bindes for
enden af linen. Taklet “samles” ved, at stålringen placeres for enden af han-delen,
hvorefter hun-delen skubbes ned over
han-delen. Dernæst skubbes hele helikopter-beadet ned over lodsvirvlen, så
det låses fast. Fordelen ved dette rig er, at
krogtafsen roterer omkring hovedlinen i
kastet, hvorved det ikke så let går i kludder
- en genial ting, når der skal kastes ekstra

Lidt tålmodighed betaler sig altid...
Fodringstaktik
Som nævnt i afsnittet om det grundlæggende fiskeri vil det ofte kunne betale sig
at forfodre på fiskepladsen for at vænne
fiskene til at komme på pladsen samt til at
spise ens snedigt udtænkte agn.
Under selve forfodringen behøver man
ikke at være nervøs for at komme til at
overfodre. Man kan derfor uden problemer fodre med f.eks. 1/2 kilo dagligt. Er der
ek-stremt mange fisk i vandet, kan man gå
op og fodre med helt op til 1 kilo dagligt.
Jo længere tid i forvejen, der fodres, desto
bedre. Som regel er 3 - 7 dages forfodring
dog rigeligt.
Når selve fiskeriet starter, er det vigtigt
ikke at komme til at overfodre. Under normale omstændigheder er det altid bedre
at fodre lidt forsigtigt - man kan altid kaste

Fig. 14c

Fig 14a) Semi-fixeret bolt-rig : Blyet monteres i et “Safety-bead” (I), som “fæstnes”
ved, at det skubbes ned over krogtafssvirvlen (II). “Safety beadet” lukkes ved at
presse et stykke silikone tube (III), som
sidder på hovedlinen, ned over beadet.
Fordelen ved dette takel er, at blyet er “fast
monteret”, idet fisken prikkes, men at det
samtidig kan løsne sig, hvis fisken sætter
sig fast - uden at linen knækker. Skulle
hovedlinen ved et uheld knække, glider
taklet fri af blyet, så fisken lettere kan ryste
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14c) Mudder—rig : Denne rig bruges
som navnet antyder, når der skal fiskes på
steder med meget blød bund. Taklet er i
princippet en variation over helikopterrigget. Krogtafsen monteres som forklaret
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timer, inden der skal fodres, så boosten
får en chance for at trænge en smule ind i
overfladen på boilien.
Boilierne kastes ud enten ved hjælp
af en kraftig slangebøsse eller ved hjælp
af et “kasterør”. Efter min mening giver
slangebøssen den største præcision på
kortere afstande. Skal der fiskes langt ude,
er kasterøret det bedste - bl.a. fordi man
let ender op med at knække 27 elastikker
til slangebøssen. Skal der fodres ekstremt
langt fra land, f.eks. 100 meter ude, er det
lettest at sejle foderet ud. Husk at afmærke
fodringen med et “markørflåd”, så du kan
lægge dine kast helt præcist.
Har man planer om at fiske meget mere
end 100 meter fra land, er det nemmest at
“sejle” taklet ud ved hjælp af en gummieller robåd.

E
F
G
H

A
C
I
K
B
D

J

a) små crystal flåd, b) “controller” flåd til
overfladefiskeri, c) flydende “putty” (belaster taklet så det bliver lettere at kaste),
d) splithagl, e) polaroidbriller, f ) div. kroge,
g) brød, h) flydende boilies i) majs j) banan
(skær små stykker til krogagn) og k) knæklys til natfiskeri med flåd).

Dappefiskeriet
Selv om bundfiskeriet i mange situationer
kan være det mest effektive, er dappefiskeri under gunstige forhold mindst lige
så godt - og efter min mening langt mere
underholdende. Forestil dig at liste rundt
langs søen, kravle rundt på udhængende
træer og så omsider spotte en kæmpe
karpe, der er så tæt på, at du kan klappe
den på ryggen.
Tænk tanken helt ud. Dette fiskeri er
sindsoprivende spænding for alle pengene. Har du først en gang set en 10 kilos
fisk stige til overfladen for til sidst at lappe
din “floater” i sig med et diskret skvulp, ved
du hvad ordene “hjertekvababbelse” og
“nervesammenbrud” i yderste konsekvens
betyder.
Når der skal dappefiskes, gælder det
om at være så mobil som muligt. Alt, hvad
du behøver, er et par polaroid-briller, en
hat, stang, hjul, ekstra kroge, agn og en
carpsack. Fordelen ved “pol-briller” er, at

mere foder ud, hvis det skulle være nødvendigt. Som udgangspunkt fodrer jeg
med 5-10 boilies pr. takel samt supplerer
evt. op med et par “pellets” for at skabe en
ekstra hurtig duftspredning. Hver gang der
har været aktivitet på pladsen, f.eks. i form
af hug eller sete fisk, toppes fodringen op
med et par ekstra boilies.
Apropos duftspredning kan det ofte
betale sig at “booste” agnen. Dette gøres
ved at lave en blanding af duftkoncentrater, som man dypper krogagnen i, så den
dufter ekstra kraftigt. Et godt eksempel på
en god blanding er følgende : aminosyre
koncentrat (f.eks. Carpmino), Oil Palatants,
lidt sweetener og en slat koncentreret
flavour i forholdet 10 : 5 : 1 : 1. Vil man
booste alle foderagnene, gøres det ved at
hælde et par milliliter “boost” ned i boilieposen, hvorefter den rystes godt rundt.
Det bedste er at gøre det et par dage eller

Fra en udhængende gren kan man præsentere agnen lige foran snuden på fisken.
Dr. B på slap line....
74

regnes i de fleste vande som en rigtig fin
fisk. Maksimalvægten for brasen ligger
på noget i retning af 8-10 kilo (!), men fisk
af denne størrelse må betegnes som ekstremt sjældne “freak-monstre”. Går man
efter store fisk, er det normalt de største
vande samt brakvandsfisk, der skal satses
på. Fiskene kan fanges året rundt, men
det bedste fiskeri er helt klart i maj - juni
(inden og under legen), samt i septemberoktober, hvor fiskene er hugvillige og i fin
kondition.

Bundfiskeri efter karper i en lille å.
50188, Drennan Wide Gape Specialist”
eller Kamasan B980. Fiskene er betydeligt
mere “træge” i vinterhalvåret, hvor man vil
få de bedste resultater ved at bruge mindre agn og kroge. I perioder, hvor fiskene
er ekstra sløve i optrækket, kan det være
en fordel at “booste” agnen, ved at dyppe
eller spraye den i koncentreret smagsstof.
Af gode “boost” flavours til brasen kan
nævnes Sensas ormeekstrakt samt DD flødekaramel.
Brasenen er en udpræget stimefisk, og
det kan derfor kræve en god portion foder
at holde på fiskene. En solid grundfodring
inden fiskeriet er af samme årsag en god
taktik. Da brasenen er en udpræget bundfisk, gælder det om, at foderet kommer
helt ned til bunden, inden foderkuglerne
bryder op. Det bedste grundfoder er derfor bland-inger, som er tunge og binder
godt. Af gode eksempler på sådanne
blandinger kan nævnes : 1) 50 % rasp, 15
% Coprah Melasse, 15 % PV1, 10 % kiksemel eller “Epicienne” (honningkagemel
- “Sensas”), 2 - 5 % blodmel eller kød- og
benmel, 5 - 10 % jord (leret, hvis man
ønsker ekstra “binde-effekt” og sandet,
hvis man ønsker at foderet skal bryde lidt

Agn og foder
Der findes et væld af agn, som kan bruges
til brasenfiskeri. Blandt de bedste er uden
tvivl orm, majs og maddiker. Især orm er
en “stensikker” agn, som virker i et hvilket
som helst vand. Fisker man efter mindre
brasen, er en enkelt eller to små orm på
en str. 12 krog passende. En god effekt
fås ofte ved at kombinere ormen med
en enkelt rød maddike. Fiskes der efter
større fisk, kan man i sommerhalvåret
uden problemer gå op i 2-3 mellemstrørrelse orm, serveret på en str. 10-8. Er der
ekstremt mange småfisk, kan det til tyder
svare sig at gå helt op i str. 6 kroge. De
bedste kroge til ormefiskeri er tyndwirede
og bredgabede kroge som f.eks. Owner
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de skærer generende reflekser fra, så det
bliver lettere at se fiskene i vandet. Find et
par “strategiske” klatretræer og kravl op,
så du har et godt udsyn. Er der tale om
solskinsdage med varmt vejr, vil du ofte
kunne spotte fisk relativt hurtigt - især i lavvandede områder.
Når du har spottet et par gode fisk, gælder
det sig om at snige sig nærmere så ubemærket som muligt. Jo tættere på man
kommer, desto langsommere skal man
bevæge sig for ikke at skræmme fisken.
Undgå for alt i verden hurtige armbevægelser. Kan du komme så tæt på, at du kan
sænke agnen direkte ned foran fisken, er
det helt klart det bedste.
Den simpleste og mest enkle dappemetode er at fiske “løsline”. Det eneste,
man behøver, er at binde en enkeltkrog
i str. 4 - 2 for enden af linen. Nogle af de
bedste dappe-agn er orm og franskbrød.
Når der fiskes med orm, sætter man blot
2-3 store orm på krogen og sænker dem
ned foran snuden på fisken. Når den tager
agnen, er det vigtigt ikke at give for hurtigt modhug. Franskbrødsskorpe er en af
de mest sublime dappe-agn, der findes.
Den bedste metode er, at montere et lille
BB hagl 5 cm fra
krogen, så brødstykket daler langsomt og
lokkende ned igennem vandet.
Hvis fiskene står så dybt, at man har
problemer med at se, om de tager agnen,
er det bedst at montere et lille flåd på
linen, f.eks. en 2-3 BB crystal waggler.
Ofte vil man komme ud for, at fiskene
går og daser helt oppe i overfladen. Grejer man situationen på den rigtige måde,
kan man komme til at opleve et fantastisk
spændende overfladefiskeri. Start med
at kaste et par stykker brødskorpe eller
“floaters” (pop-ups eller flydende “hundekiks” f.eks. “Go´ Hund” eller “Munchies”)
ud på overfladen. For at undgå at fiskene
bliver skræmt af armbevægelserne, er det
bedst at bruge en lille slangebøsse eller
et underhåndskast. Når (eller hvis) fiskene

Karussendorf med et par spanske barber
på 12,8 og 13,0 kilo. Medefiskeriet er andet
og meget mere end uforglemmelige oplevelser ved den lokale mose.
begynder at tage agnene på overfladen,
kaster man forsigtigt sin flydende krogagn
ud og håber på det bedste. Pas på ikke at
gøre for hurtigt modhug, fordi du er så
spændt, at hjertet er ved at hoppe ud af
halsen på dig.......

Hvordan kommer jeg videre?
Medefiskeriet spænder over et utal af
metoder og fiskearter. Jeg har i denne bog
forsøgt at dække fiskeriet fra den spirende
interesse i barneårene til de mest basale
medefiske teknikker.
Når fundamentet er lagt, og man efter
et par år er blevet fortrolig med det mest
grundlæggende fiskeri, vil der, for de flestes vedkommende, opstå et behov for
nye udfordringer. Hører man til denne
type, rummer medefiskeriet uudtømme77
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karpe 59
karpestang 67
karusse 57
keepnet 34
keepsack 35
klapstol 31
knuder 40-41
knæk-lys 37
konkurrencefiskeri 77
kroge 69
krogtafs 27
landing 32
ledger-bead 28
liggestol 31
line-a-ligner 70
linebue 25
løftemetoden 52
løftenap 22
løsfodring 16
løslinefiskeri 76
maddiker 12
majs 12
“mashed bread” 44
matchfiskeri 77
matchstang 18
mede-agn 11
medefiskeri 10
melklister 13
mende 25
Micron 29
modhug 26
mudder-rig 56, 73
naphagl 22
natfiskeri 37
net 33
“on the drop” 24, 44
opbevaring af boilies 66
opbevaring af fisk 35
orm 12
overfladefiskeri 44
pandelampe 37
parasol 31
paternoster-takel 27
pellet 55
plummet 11
polaris-flåd 11, 30
polaroid-briller 74

afbalancering af flåd 21
afkrogning 34
antenneflåd 19
avonflåd 20
bankstick 31
bidmeldere 28
bivy 31
blytafs 28
boilies 60
boiliefremstilling 62-66
bolt-rig 70, 72
boosting 55, 74
brasen 46
breadpunch 13
brød 12
bundfiskeri 27, 48, 54, 60, 67
bundstang 27
bundtakler 27
Danske Karpefiskere 77
dappefiskeri 60, 74
dej 12
Delkim 29
dobbelt-indikator system 29
dybdemåling 11
elektronisk bidmelder 29
fastspolehjul 10
feederfiskeri 30
fiskeplads 11
flavour 13, 62
flåd 11
flådfiskeri 18-26, 47, 51
fodring 13
fodringstaktik 15, 17, 73
forfodring 13
fredfisk 10
genudsætning 35
glideflåd 23
glide-takel 70
grinner-knude 41
grundfodring 14
hampefrø 41
hair-rig 69
helikopter-rig 56, 73
hjul 18, 27, 67
indikation 26
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pole-fiskeri 77
pop-up 69
pupper (=”casters”) 12
quiver 29
quivertip 28
rimte 43
rudskalle 41
semi-fixeret boltrig 56, 72
sense-appeal 55
silicone-tube 28
skalle 40
skyfodring 15, 43
slangebøsse 16
slæb 24
snags 60
spade-end krog 40
specimenfiskeri 77
splithagl 10, 21
start op 10
stillwater blues 57
suder 49
sweetener 13, 62
swimfeeder 30
swinger 29
swingtip 28
sølvkarusse 57
testkurve 19
trotting 25
tørstof (-mix) 13, 62
vådstof (-mix) 13, 62
vejning 32
wagglers 19
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