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Det må helt naturligt betyde, at fiskeriet 
er meget sværere end i de måneder, hvor 
stort set alle fisk æder.

Og det er netop, hvad vi oplever på ky-
sten i tredje og fjerde kvartal – og selvføl-
gelig i åerne, hvor andelen af fourageren-
de havørreder er forsvindende lille. Men 
det er også et faktum, at vi fanger hav-
ørreder begge steder, og ofte vil det være 
fisk, som ikke har taget føde til sig gen-
nem længere tid. Hvordan optimerer man 
sit fiskeri, så selv de meget svære fisk ta-
ger agnen? Det spørgsmål kræver, at vi 
går en smule dybere ind i rovfiskens ad-
færd og sanser.

Rovfiskens vigtigste sanser
Havørreden jager først og fremmest ved 
hjælp af synet, så det er vigtigt for den 
at have et par gode øjne. Og det har den. 
Den kan se farver, og selv i bælgmørke 
kan den se kontraster. Men hvordan er 
det muligt, at selv blinde rovfisk, som er 
dokumenteret for gedden, kan fange sit 
bytte?

Det må jo betyde, at der må findes 
mindst endnu en sans, som rovfiske-
ne bruger i jagten på føde. Svaret er si-
delinjen. Den gør det muligt for fiskene 
at mærke trykbølger i vandet, og sansen 
er så præcis og velfungerende, at synet er 
overflødigt, når gedden skal tage en byt-
tefisk. Men også fiskenes lugtesans er eks-
tremt velfungerende.

Laksefisk kan for eksempel på man-
ge kilometers afstand lugte sig frem til 
det vandløb, hvor de er født, men bety-
der sansen noget for deres jagtsucces og 
hugvillighed? I rigtig mange tilfælde vil 
svaret være et klart og tydeligt nej – for vi 
fanger dem jo på agn, der ikke udskiller 
så meget som et duftmolekyle, der min-
der om et rigtigt fødeemne. Men i andre 
tilfælde kan agn som reje og orm være 
meget effektive, så det vil være forkert at 
negligere lugtesansen.

Frist en ørred
Hvad betyder de tre sanser – syns-, føle- 
og lugtesansen – for vores mulighed for at 
fange ørrederne? Det er altid farligt at til-
lægge fisk menneskelige egenskaber, men 
jeg vover alligevel pelsen med en analogi, 
der skal bruges til at forklare vigtigheden 
af sanserne.

Forstil dig, at du går ned ad gågaden. 
Du nærmer dig den lokale bagerbutik, og 
duften af lækker kage møder din næse. 
Du er ikke sulten, så du fortsætter videre 
uden at ændre retning. Ud for bageren får 
du øje på kagen, som du kunne lugte på 
afstand. Nu begynder du at overveje, om 
du alligevel skal bryde din kur og inhale-
re godbidden. Tilfældigvis uddeler bage-
ren smagsprøver af den lækre kage uden 
for butikken, og du får et stykke i hånden. 
Du kan nu både lugte, se og føle kagen. 

Alle betænkeligheder ryger, og kagen for-
svinder ned i mavesækken, ikke sandt?

Husk sidelinjen
Eksemplet skal illustrere, at fristelsen er 
størst, når alle sanser bliver pirret. An-
vendt på ørredfiskeri, så betyder det, at 
agnen først og fremmest skal være syn-
lig for fisken. Men det er ikke altid nok, 
for ørreden er måske ikke sulten. Derfor 
skal endnu en sans pirres – for eksempel 

sidelinje-sansen. Agnen skal altså udsen-
de bølger, som rovfisken skal kunne regi-
strere. Jo flere jo bedre. Og det vil være 
dumt at undervurdere effekten af bølger, 
for det er alment anerkendt, at agnens ev-
ne til at flytte vand kan være en nøgle-
faktor, når åens laks og havørreder skal 
fanges.

Det samme gælder på kysten, hvor ro-
terende agn som en spinner kan give alt 
andet baghjul i efteråret. Men det kan – i 
det mindste i teorien – blive endnu bedre, 
for hvis man kunne tilføje lugten af bytte-
dyr til den bevægelige agn, så ville endnu 
en sans blive pirret hos rovfisken. Jeg har 
selv oplevet, hvordan en død tobis, mon-
teret så den kunne kaste 20-30 m og sam-
tidig tilføres et svømmemønster, der min-
dede om tobisens, gav alt andet baghjul 
i et fjordområde, der var fyldt med me-
re eller mindre farvede ørreder. Men i de 

fleste tilfælde bør det være nok, at agnen 
kan pirre både syns- og sidelinjesansen.

Fiskeinstinkter
Men den „perfekte“ agn er intet værd, hvis 
den ikke fiskes på en måde, som kan lok-
ke de træge fisk. Så her gælder det om at 
forstå, hvad det er, der lokker en rovfisk, 
som slet ikke er interesseret i føde. Nøglen 
til succes ligger i forståelsen af, hvordan fi-
skens hjerne er skruet sammen. Det klassi-
ske eksempel med hundestejlehannen, der 
reagerer aggressivt på røde figurer, der ik-
ke ligner en fisk, men som hundestejlehan-
nen ikke desto mindre opfatter som en an-
den kønsmoden han, der vil stjæle hunner-
ne fra den, illustrerer, at fisken ikke er ra-
tionel. Den reagerer på nogle påvirkninger 

– i hundestejlens tilfælde farven rød, som 
indikerer kønsmodenhed – selv om det set 
ude fra ikke er logisk.

I det omtalte forsøg kammede hunde-
stejle-hannen helt over i instinktiv aggres-
sion: Den prøvede at skræmme en rød post-
bil væk, som den kunne se gennem et vin-
due. Er det på tilsvarende vis muligt at fin-
de en metode, der kan få en rovfisk til at 
hugge, selv om den slet ikke er interesseret 
i at jage? Ja, det er der faktisk – og de fleste 
har mere eller mindre ubevidst brugt det, 
når de fisker.

Rovdyr tænder på flugt
Læg en garnnøgle foran en kat, og der sker 
intet. Prøv så at bevæge den frem og tilba-
ge foran kattens næse, og resultatet bliver 
med garanti, at katten før eller senere prø-
ver på at fange garnnøglen.

Et andet eksempel, som illustrerer det 
samme, er fra et TV-program om dyrene 
på Serengeti-sletten i Afrika. En flok ge-
parder havde formået at skræmme en an-

 Agnen skal altså 
udsende bølger, 
som rovfisken skal 
kunne registrere. 
Jo flere, jo bedre

Fuld fart. En af de ting, der for alvor kan få efterårets kystørreder i hugget, er speedspin. Det gæl-
der i al sin enkelthed om at fiske så hurtigt, at havørrederne ikke kan modstå agnen.
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Af Kaare Manniche Ebert
kme@sportsfiskeren.dk

Den første artikel om rovfiskens hjerne  
– Sportsfiskeren 08, 2013 – handler om, at 
ørreder i perioder er selektive i større eller 
mindre grad. Periodens længde afhænger 
af, hvornår fødekæden er så veludviklet, 
at det kan betale sig for ørreden at fokuse-
re på få byttedyr – og den ligger typisk fra 
maj-juni til oktober-november. Desuden 
er en meget stor del af fiskene ved at an-

lægge kønsprodukter i den periode, og det 
reducerer deres ædelyst i høj grad. Der-
for kan havørredfiskeriet i sensommer-ef-
terår være en svær nød at knække, og rig-
tig mange vælger først at finde kystgrejet 
frem igen sidst på året.

Men det er en skam, for havørrederne 
er i topform, de kæmper klasser bedre end 
i den kolde periode, der er rigtig mange 
af dem derude på kysterne – og så kan de 
fanges, hvis man kender lidt til deres bio-
logi og instinkter.

Svært fiskeri kræver større viden
Forskellige fødeundersøgelser har vist, at 
80-90 % af havørrederne har byttedyr i 
mavesækken en stor del af året. Men net-
op i sommer-efterår er det langt under 
halvdelen af kystens havørreder, der har 
taget føde til sig. Et dokumenteret eksem-
pel er fra Skive Fjord, hvor kun to ud af 
148 havørreder havde ædt. Så udfordrin-
gen er: Nogle af havørrederne er blevet se-
lektive, og andre tager kun lidt eller ingen 
føde til sig på grund af kønsmodningen. 

Kom ind i hjernen på 

ROVFISKENE
Havørreder er ikke bare ædemaskiner. De kan være kræsne, og når de kønsmodner, så hol-

der de stort set op med at æde. Alligevel kan de fanges af sportsfiskerne. Læs om ørredens 

jagtinstinkt og dens sanser og bliv bedre til at fange de „umulige“ fisk.

2

Efterårsfisk. På denne tid at året er det under halvdelen af havørrederne, der har noget i mavesækken. Men selv om de ikke tager føde til sig, så kan de 
lokkes til hug. Det kræver dog, at agnen skubber så meget vand, at den aktivere føle-sansen.
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At det med stor sandsynlighed var far-
ten på blinket, som var den afgørende fak-
tor, fik jeg en slags bevis på, da jeg hav-
de en god fiskekammerat med. Han blev 
grundigt instrueret, han fiskede først hen 
over pladserne, men hans hjul var desvær-
re plaget af saltvand i lejerne, så han kun-
ne simpelthen ikke fiske hurtigt nok. Da 
turen var ovre, havde jeg fanget seks hav-
ørreder og han ikke én eneste. Han udtalte 
i øvrigt efter turen, at det var hans værste 
fisketur nogensinde. Sjovt nok, var det én 
af mine bedste.

Hypotesen holder
Et sidste „bevis“ på hypotesens holdbar-
hed fik jeg senere. Jeg havde fortalt en an-
den god kammerat om mine erfaringer, og 
han ville så teste, om speedspin også virke-
de i Kolding Fjord. Tilbagemeldingen var 
nedslående – et par forsigtige nap og følge-
re var resultatet.

Da det stadig fungerede i Vejle Fjord, 
var jeg noget overrasket. Det udfordrede 
konklusionerne og kunne i givet fald bety-
de, at ørredernes oprindelse eller opholds-
sted skulle med som en ny parameter i lig-
ningen. Og det virkede på alle måder ulo-
gisk.

Et par år senere kom forklaringen. Vi 
fiskede sammen i Vejle Fjord, han gik for-
rest, og da jeg havde fanget et par havørre-

der, uden at han havde haft held, gik han 
hen til mig for se, hvordan jeg bar mig 
ad. Da han så farten på blinket sagde han 
overrasket: Det var pokkers!

Hans åbenlyse forbavselse skyldtes, at 
jeg kørte mit blink dobbelt så hurtigt ind 
som ham, og da han jo havde set resulta-
terne af den hidsige fart, måtte han erken-
de, at det nok var forklaringen. I næste 
kast, hvor han for første gang trak blin-
ket ind med den rigtige hastighed, kroge-
de han og landede en farvet havørred på 
2,5 kg.

Fascinerende fiskeri
Rovfisk er på alle måder interessante skab-
ninger, som overrasker gang på gang. Men 
deres huginstinkt kan være meget forudsi-
geligt – de reagerer helt instinktivt på en 
agn, der efterligner et flygtende byttedyr. 
Den viden er god at have, når gedder og 
havørreder lusker efter agnen uden at hug-
ge. Men der er en lang række andre fakto-
rer, der spiller ind, og som vi aldrig får 100 
% styr på. Og godt for det, for netop her 
ligger sportsfiskeriets fascinationskraft.

Geddeguf. Det er ikke kun havørrederne, der 
kan overlistes med høj fart. En geddeflue, der 
farer i høj fart hen over overfladen, kan få selv 
en stopmæt gedde til at komme på finnerne.
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tilope væk fra sin nyfødte unge. To gepar-
der sætter sig ved siden af ungen og under-
søger den nøje. Men de gør intet ved den. 
En times tid senere er antilopeungen klar 
til at rejse sig, og i ét ryk spurter den væk 
fra stedet. Det skulle den ikke have gjort, 
for de to geparder indhenter den let, og af-
liver den effektivt med et nakkebid. Dis-
se to eksempler viser, at rovdyr – og det 
gælder sandsynligvis inden for alle dyre-
grupper – reagerer helt instinktivt, når et 
fødeemne prøver at flygte. Hvis geparder-
ne havde været sultne, så havde de straks 
dræbt ungen, men de kunne simpelthen 
ikke lade være, da den prøvede på at stik-
ke af. Og netop det fænomen – at rovfisk 
helt instinktivt vil reagere på flugtadfærd 

– er nøglen til succes, når rovfiskene ik-
ke jager.

Fang de selektive fisk
Før vi beskæftiger os med, hvad vi kan 
bruge vores viden om flugtadfærd til, så er 
det nødvendigt for et kort øjeblik at vende 
tilbage til de selektive havørreder, der og-
så gør fiskeriet besværligt. For løsningen 
på denne udfordring – at få de kræsne fisk 
til at hugge – er den samme, som bruges 
til at lokke de kønsmodne ørreder.

Umiddelbart skulle man tro, at det 
handler om at fiske med en agn, der min-
der om det, fiskene æder. Og det er også 
en mulig løsning, især hvis man er fluefi-
sker. For en dygtig fluebinder kan jo lave 
imitationer, der snyder selv den mest kra-
kilske ørred. Desuden vil en fluefisker ofte 
bedre kunne imitere bevægelsesmønstret 
hos det byttedyr, man ønsker at imitere. 

Men der er jo altid en risiko for, at fiske-
ne slet ikke er interesseret i rejefluen el-
ler for den sags skyld kystwobleren, for-
di ørrederne fokuserer på andre fødeem-
ner. Og her kommer viden om flugtadfær-
den på banen.

Tilfældig succes
En augustdag for ti år siden ved Vejle 
Fjord kom svaret på, hvordan man fan-
ger de svære ørreder, dumpende – nær-

mest helt bogstaveligt. Rygterne sagde, at 
der var masser af springende ørreder i fjor-
den, men de sagde også – som sædvanligt 

– at ørrederne var næsten umulige at fange. 
Det var derfor uden de store forventninger, 
jeg fiskede min favoritplads af. Der blæste 
en ret hård vind fra højre, så fluestangen 
var afløst af et langt blink på 15 g.

Det gik hurtigt op for mig, at der var 
masser af fisk, og at de svømmede rundt 
tæt under land. Jeg så flere springende ør-

reder og havde i løbet af en halv times fiske-
ri haft mange følgere og et par meget for-
sigtige hug. Ret frustrerende, men det var 
som forventet. Rundt om en lille pynt var 
der strømlæ, og her stod der masser af lan-
ge, tynde alger, der nåede helt op i overfla-
den. Blinket sad straks fast, men jeg vidste 
af erfaring, at et kraftigt ryk var nok til at 
sende det videre. Rykket blev denne gang så 
kraftigt, at blinket fløj hen over overfladen 
og landede med et stort plask. I samme se-
kund blev det taget af en 55 cm lang og let-
farvet havørred.

Fortjent succes
Begejstret over mit usandsynlige held fiske-
de jeg videre efter at have aflivet fisken. Den 
næste halve time skete der intet, men så sad 
blinket atter fast i algerne. Jeg rykkede kon-
tant, blinket skøjtede hen over overfladen, 
og i samme sekund blev det taget af en pæn 
ørred. Jeg besluttede mig for at undersøge, 
hvad de to ørreder havde ædt, for her kun-
ne jeg måske finde forklaringen på, hvorfor 
de var så hugvillige. Den ene havde intet i 
maven, og den anden havde ædt masser af 
tanglopper.

Jeg havde fanget dem på et blink, som 
mest af alt mindede om en sild, så umiddel-
bart gav det ingen mening. Pludselig gik op 
for mig, at jeg måske havde knækket koden. 
Jeg havde både fanget en selektiv havørred, 
og en anden, som ikke tog føde til sig – og 
svaret måtte ligge i, hvordan jeg havde fisket 
blinket og ikke i blinket selv.

Og miraklet skete: Den næste time fan-
gede jeg seks flotte havørreder ved at spinne 
ind med fuld kraft, sådan at blinket var me-
re over end under vandet. Ørrederne jagte-
de blinket helt vildt, sprang efter det og tog 
det i voldsomme udfald. Og forklaringen 
var ualmindelig logisk: Et springende blink 
illuderer flugtadfærd på en så overbevisen-
de måde, at de farvede ørreder ikke kunne 
modstå det. Og blinkets plasken i overfla-
den tiltrak sig så stor opmærksomhed fra de 
ørreder, som tog føde til sig, at de blev inte-
resserede. Og på grund af den hurtige ind-
spinning kunne selv den mest selektive ør-
red ikke nære sig – måske fordi sidelinjesan-
sen nærmest blev overstimuleret af de hidsi-
ge bevægelser.

Farten afgørende
Selv om den forklaring lød både logisk 
og plausibel, var det med skælvende hjer-
te, jeg den næste dag tog til fjorden bevæb-
net med spinnestangen, blinket og viljen 
til at speedspinne. Hvis hypotesen holdt, 
så skulle jeg jo endnu en gang kunne fan-
ge masser af ørreder, og med de mange 
års dårlige sensommerfiskeri in mente var 
det svært at tro på, at jeg for alvor havde 
knækket koden.

Men det virkede stadigt – og på de næ-
ste ti ture fangede jeg mellem fem og ot-
te havørreder hver gang. Alle på speedspin.

Farveglad. Når hundestejle-hannerne er i gydedragt, bliver de utroligt aggressive – og så snart de 
ser noget rødt, forsøger de at jage det væk.

 blinket fløj hen 
over overfladen 
og landede med 
et stort plask. I 
samme sekund 
blev det taget af 
en 55 cm lang og 
letfarvet havørred
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Kast snøren ud hver 

Torsdag

Deltag i konkurrencer og få nyheder om Nat Geo’s kommende  
programmer & King Fishers på facebook.com/ngcdk

22:00KL.

Kingfishers_Advert_183x131 V2.indd   2 10/09/2013   14:28

n


