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■ MEDE PÅ MOLEN:

HAVNEØRRED PÅ
LEVENDE AGN
Sommer, sol og sølvtøj på den lokale mole kan være både sjovt og effektivt. Og så er
det en aktivitet, som hele familien kan deltage i. Her giver Tue Blaxekjær dig en serie
gode tips til, hvordan molehavneørrederne skal fanges med medegrejet.
Af Tue Blaxekjær

BLANDT KYSTFISKERE er det en almindelig opfattelse, at sommerfiskeri efter havørreder er lig med
natfiskeri. Det er hændt mere end
én gang, at jeg er kommen hjem
ved ottetiden med morgenbrød til
familien efter en nat på kysten.
Uanset, om nattens sats har været
succesrigt eller ej, går man som
oftest rundt som en zombie resten
af dagen. Men der er dog råd for
denne tilstand: Fisk om dagen –
og fang store fisk!
Selvom sommerens kystnære
vand nogle steder runder 20 grader midt på dagen, er havørreden
ikke langt væk. Specielt i områderne omkring havneanlæg, broer
eller lange moler på den åbne
kyst, er der stor chance for, at
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overliste et par blanke havørreder.
Man skal ikke mange meter ned i
vandsøjlen, før vandtemperaturen
falder så meget, at havørreden
rent faktisk stortrives. Og det er
her, at medefiskeriet kommer ind i
billedet. En ting er, at det er hamrende effektivt, at fiske efter havørreder med levende agn, en anden ting er, at molefiskeri samtidig er en form for fiskeri, hvor alle
i familien kan deltage.
MEDEFISKERI EFTER HAVØRRED i

havneområder hører ikke kun
Fjordrejer er en agn få havørred
kan modstå. Fisk dem på en
bredgabet enkeltkrog monteret i
halen.
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Oplever du, at fiskene ikke vil hugge på blink eller flue
– så prøv en orm.

“MAN SKAL IKKE
MANGE METER
NED I VANDSØJLEN, FØR
VANDTEMPERATUREN FALDER SÅ
MEGET, AT
HAVØRREDEN
RENT FAKTISK
STORTRIVES”.

fra forskellige havne eller moler,
fisker jeg stort set altid med levende agn. Om jeg bruger tobis,
små sild, rejer eller almindelige
regnorm kommer helt an på, hvor
jeg fisker, og hvad jeg har kunnet
skaffe før turen eller kan fange det
pågældende sted. Ofte er min agntønde fyldt med rejer, som er fanget aftenen før turen. Hvis der er
tobis eller små sild, hvor man fisker, er de meget nemme at fange.
Til at fange tobis og småsild bru-

sommeren til. Man kan i løbet af
vinteren og foråret opleve et ganske godt og til tider rent bonanzafiskeri her. I de kolde måneder
trækker mange havørreder ind i
forskellige havne og havneområder. Specielt områder med ferskvandsudløb kan virke som en
magnet på den vinterkolde havørred. Sluseholmen i København er
et godt eksempel på et sted, hvor
der hver vinter og forår fanges
mange store havørreder under
medefiskeri med orm eller rejer.
Når jeg fisker efter havørreder

Artiklens forfatter Tue Blaxekjær
med en flot havørred taget på den
hæderkronede metode –
bobleflåd og orm.

ger jeg et tobisforfang, som er et
sildeforfang med kroge i str. 14 eller mindre.

LEVENDE REJER fisker jeg normalt
under et penne- eller matchflåd,
som skal belastes med cirka 10-12
gram. I modsætning til fiskeri med
tobis, kan rejerne ikke svømme
rundt med flåddet, og derfor bruger jeg aldrig større flåd end nødvendigt i forhold til kastelængde
samt vind og vejr. Penneflåddet
monterer jeg som glidende på min
hovedline med et flådstop øverst.
Jeg bruger normalt et forfang af
flourcarabon på ca. 60 cm i 0,26
mm. Til fiskeri med rejer bruger
jeg enkeltkroge i str. 8. Rejen agner
jeg på krogen ved at sætte krogspidsen gennem tredje led fra rejens hale. Når rejen sidder sådan på
krogen, kan den stadig bevæge sig.

FISKERIET MED LEVENDE TOBIS efter havørreder er lidt anderledes,
så her veksler jeg mellem tre forskellige krogsæt. Det første takel
består af to trekroge i str. 12. Det
andet består kun af en enkeltkrog i
str. 6-8 og det sidste består af én
trekrog i str. 12. Normalt foretrækker jeg at bruge krogsættet
med de to små trekroge. Min erfaring siger, at man med et dobbelt
krogsæt kan give tilslag, så snart
flåddet begynder at bevæge sig.
Ved at give hurtigt tilslag undgår
man, at kroge havørreden dybt. Er
der mange hornfisk, hvor der fiskes, bruger jeg rigget med enkeltkrogen. Her skal havørreden
dog have tid til at sluge tobisen,
før der skal gives tilslag.
AGNSPAND OG PUMPE er nødven-

dig for at holde tobis og rejer i
live, og den skal have en batteridrevet luftpumpe. Ofte fanger jeg
både tobis og rejer dagen før, jeg
skal bruge dem, og jeg har intet
problem med at holde dem i live
natten over. Når jeg opbevarer tobiserne hjemme, har jeg dem i en
agntønde tilsluttet en almindelig
akvarieluftpumpe. Tønden har jeg
stående et køligt og mørkt sted.

ORM er også en effektiv agn, og til
dem bruger jeg samme rig som til
fiskeri med levende rejer – dog
med en krog i str. 6. Specielt i
brakke områder kan almindelige
regnorm være en super agn til
havørrederne. Kan man ikke ➛
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MEDE PÅ MOLEN

➛ skaffe hverken levende tobis, sild

eller rejer, så er regnormen altid et
godt alternativ. I saltvand holder
regnormen dog ikke meget mere
end et par minutter, før den bliver
hvid og slatten.

FLÅDFISKERI er af mange forbundet med dovent og inaktivt fiskeri.
Dette kan til dels også være rigtigt,
men den »dovne« flådfisker fanger
også derefter. Hvis man under
flådfiskeri efter havørreder er lige
så aktiv og opmærksom, som man
er under både flue og spinnefiskeri, opdages det hurtigt, hvor effektivt og underholdende en form
for fiskeri det er. Der gælder de
samme regler under medefiskeri
med levende agn, som når man fisker med blink eller flue. Agnen
skal placeres i det område, hvor fisken trækker eller opholder sig.
Det betyder i praksis, at man ofte
må rulle ind og kaste ud igen og
igen, for at agnen fisker effektivt.
På nogle pladser gør vind og
strømforhold sit for at modarbejde
en, hvilket betyder, at man konstant skal stramme linen op. Hvis
man bare lader flåddet drive med

Et udvalg af det mest nødvendige
grej til havørredmede. Du
behøver svirvler, splithagl og
kroge – samt selvfølgelige flåd.
Her ser du både de klassiske
bobleflåd samt et par antenneflåd, der er perfekte til de
situationer, hvor fiskene hugger
forsigtigt. Antenneflåddene
fiskes med linen under vandet og
antennens farvede top stikkende
op over vandet.

strømmen uden hensyn til løslinen,
så når man ikke at give tilslag, når
fisken hugger. Andre gange sætter
løslinen sig fast i sten eller selve
boldværket. Dette koster hurtigt
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både fisk, flåd og line. Specielt under fiskeri med levende rejer er det
meget vigtigt at give tilslag, så
snart flåddet dykker eller »vandrer«, da havørreden har en tendens til at spytte rejen ud igen kort
efter den har taget den.

I HAVNEOMRÅDER, hvor dybden
overstiger tre meter, er det en god
idé at rigge flåddet, så det kan justeres i dybden. Mit foretrukne takel
er et simpelt glidetakel, som laves
på følgende måde:
Start med at binde en powergum stopknude på hovedlinen.
Hvis man ikke har noget power-

Molefiskeri efter havørred er som
almindeligt kystfiskeri: Fiskene
skal findes. Det kan derfor godt betale sig at flytte plads, hvis man
ikke har haft kontakt til havørred i
løbet af en times tid. Nogle gange
er det nok at bevæge sig 100 meter,
andre gange bliver man nødt til at
finde en helt anden mole eller havn
at fiske fra.

FISK OPSØGENDE

Når der medes er der god chance
for fine bifangster – som fx denne
flotte molemakrel.

Orm er en sikker vinder til
havørred – sådan er det bare,
og sådan vil det altid være.

gum, kan et almindeligt flådstop
også bruges. Efter stopknuden
køres en lille perle på hovedlinen.
Perlen skal akkurat være så stor, at
flåddet ikke kan glide ned over
den. Herefter sættes glideflåddet
på hovedlinen, hvorefter der sættes en plastikperle efterfulgt af
kuglebly og til slut en plastikperle
mere. Den sidste plastikperle beskytter knuden, hvori jeg binder
en lille svirvel eller rigring. Krogtaklet bindes i svirvlen.
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Levende tobis er en uovertruffen
agn til flådfiskeri efter havørred.

Grunden til jeg benytter et glidetakel, når jeg flådfisker er, at
det er meget forskelligt, hvor i
vandsøjlen havørreden skal findes. Nogle dage jager havørreden
lige under overfladen, og andre
dage skal den findes langt nede i
vandsøjlen. Og med glideflåddet
er det superlet at justere fiskedybden blot ved at skubbe flådstop eller powergum stopknude op- eller
ned ad linen.
Sidste sommer fiskede jeg efter
makrel og havørred i Helsingør
ved opmarchsbåsene. Selvom jeg
kom meget tidligt, var der allerede

“I LØBET AF ET PAR
TIMER FANGEDE
JEG FIRE
HAVØRREDER OG
EN HÅNDFULD
MAKREL”.

mange fiskere på pladsen. Andre
fiskere kan faktisk være en stor
hjælp til at finde ud af, hvor i vandsøjlen fiskene opholder sig. Efter
at have snakket med et par af de
andre lystfiskere, dannede jeg mig
et billede af, hvor i vandsøjlen fiskene var. De fleste fiskede ikke
mere end tre meter nede. De havde
hverken fanget makrel eller havørred, men derimod hornfisk. En enkelt fiskede cirka seks meter nede.
Han havde fanget et par makrel og
mistet en enkelt havørred. Havde
jeg ikke spurgt dem, som allerede
var i gang med fiskeriet, skulle jeg
selv i gang med at finde ud af, hvor
dybt fiskene stod den pågældende
dag. I løbet af et par timer fangede

20/05/14

En rigtig god hjælp til at finde ud
af, hvor dybt der er i det område,
man fiskeri i, er at se på et søkort.
Udover, at man kan se dybden, kan
man samtidig få et godt overblik
over, hvor der er sejlrender, skrænter eller sågar rev og knolde, som
hæver sig op fra havbunden indenfor kastelængde fra molen. Havørreden trækker helt op af skrænterne
til en sejlrende eller for den sags
skyld helt op af boldværket eller
stensætningen.

BRUG SØKORT

jeg fire havørreder og en håndfuld
makrel. Når jeg selv skal finde ud
af, hvor dybt fiskene står, justerer
jeg dybden med cirka en meter efter hvert femte til tiende kast alt afhængigt af, hvor længe jeg kan fiske i hvert kast.

NÅR MAN FISKER MED FLÅD efter

havørreder i havneområder, moler
og kajanlæg, kan stort set alle almindelige spinnestænger bruges.
Om jeg fisker med en stang på 13
eller 9 fod kommer helt an på vind
og vejr, og ikke mindst hvordan
pladsen kan fiskes. Til pladser,
hvor det er vigtigt, at linen kan
holdes fri fra sten langs molekanten, bruger jeg normalt stænger på
11 til 13 fod. Fisker jeg i områder,
hvor der ikke skal tages højde for
sten og andre forhindringer, bruger jeg stænger fra 8 til 10 fod.
Kastevægten på de stænger jeg
bruger varierer fra 10 til 60 gram.
Jeg bruger fastspolehjul til det lettere fiskeri og multiplikatorhjul til
det tungere samt fletline i 0,12
mm på fastspolehjulene og mono
på multihjulet.
Alt i alt er molemede ret ukompliceret – så det er bare med at
komme ud og opleve den danske
havørredsommer i de mange idylliske havne landet rundt.
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