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FORÅR i

Som de fleste havørredfiskere ved, så kan 
dagene efter isgangen i fjordene være et 
rent bonanza. Ørrederne er sultne efter 
lang tids dvale og hugger villigt på næsten 
alt - det samme gør sig gældende for de fisk, 
som har overvintret i ørredsøen. Til trods 
for at der ikke nødvendigvis er sat friske fisk 
ud, så er det bestemt muligt at fange dem. 
Fiskene er som regel en blanding af små-
fisk på 1-2 kilo - mere eller mindre blanke - 
og så de større farvede fisk. De ”gamle fisk” 
er sjove at fiske - de hugger villigt på alt. Til 
trods for at der er færre fisk i søen, kan det 
blive rigtig morsomme dage. Fisk dybt og 
langsomt, så er man på rette vej.

Find rytmen. Faktisk betyder vejret ikke 
så meget i denne periode, men selvfølge-
lig er godt vejr med til at holde motivatio-
nen oppe. Varme dage er sjældent dårlige 
fiskedage, så længe vandet ikke bliver for 
varmt. Som i så meget andet fiskeri er mor-
gentimer næsten altid glimrende og det, 
som jeg dyrker mest, men alle søer har 
forskellige rytmer, og nogle gange kom-
mer hugperioderne først op ad dagen. Når 
vandtemperaturen stiger en lille smule, 

begynder der for alvor at ske ting og sager. 
Regnbueørreden trives bedst i vand mel-
lem 4 og 12 grader, og denne periode er 
nok også en af de sjoveste, fordi det er nu, 
man kan have succes med stort set alle ty-
per grej. Men derfor behøver fiskeriet ikke 
være nemt - bestemt ikke.

Fisk varieret. En af udfordringerne kan 
være at finde den rette dybde. Resultatløse 
dage kan hurtigt vendes, hvis blot man væl-

ger at fiske 30 centimeter højere eller 
dybere i vandsøjlen. Nogle dage vil 

fiskene simpelthen ikke ”arbejde 
for føden”, andre dage betyder 

det knapt så meget, og fisken 
stiger med glæde en me-

ter for et nemt måltid. 
Det handler meget 

enkelt om at 

prøve sig frem. Det samme gælder, når vi 
snakker indspinningshastighed og varia-
tion i kastene. Sørg for at kaste i vifteform 
og afsøge kanter og skrænter.  

Svævende UL-blink. Om man bruger 
ultra lette blink eller dem, som ligger en 
klasse tungere, er en smagssag, men det er 
af meget afgørende betydning, at de ikke 
bliver for tunge, store og klodsede. Du 
skal helst have mulighed for at fiske dem 
dræbende langsomt, og så er det faktisk 
lige meget, om vi snakker gennemløbere 

eller blink med fastmonterede kroge. Når 
der skal vælges farver, så starter jeg altid ud 
med hidsige provokationsfarver. Har man 
hele tiden følgere, som blot slår til blinket, 
kan der med fordel skiftes til mere neutrale 
farver. Det gælder om at variere, til man 
finder melodien.

Bombarda og lange forfang. Når der 
skal fiskes i de øverste 2-3 meter af vandsøj-
len, benytter jeg næsten altid et flydende 
bombardaflåd. Jeg fisker aldrig med en for-
fangslængde under 3,5 meter og gerne helt 
op til 5-6 meter, hvis fiskene er sky, eller 
jeg har brug for at komme lidt dybere ned. 

Typisk ligger forfanget omkring de 4 
meter. En af grundene til, at jeg er 

stor fan af bombardaflåddet, 
er dets enorme variati-

onsmuligheder - de er næsten uendelige. 
Du kan rigge op med alt fra helt små nym-
fer, store buskede fluer, små woblere, jigs, 
naturlige agn til Worms på 15 centimeter! 
Fantasien sætter grænserne! Det handler 
om at vælge den rigtige agn i rette farver, 
tempo og dybde.

Synkeline og belastet flue. I det spæde 
forår skal fluerne ofte præsenteres dybt 
med enten synkeline eller et synkende 
forfang alt efter søens beskaffenhed, men 
lige så snart vandet bliver bare en smule 

varmere, kan det sagtens lade sig gøre at 
fiske med flydeline. Brug lange forfang og 
kuglehovedfluer, gerne af provokationsty-
pen, men virker de ikke, så skal man ikke 
være bange for taktikskifte. Fiskene kan 
sagtens opholde sig relativt højt i vandet til 
trods for lave temperaturer. Blandt mine 
favoritter er livlige fluer med maraboufjer 
og gerne bundet med kuglehoved, som gør 
det nemmere for fluen at synke. Lige så 
snart der er den mindste overfladeaktivitet 
at spore, skal man ikke snyde sig selv for 
at prøve med små nymfer fisket på lange 
forfang. Det er et spændende og visuelt fi-
skeri. Om nymfen skal være vægtbelastet 
eller ej, bør afhænge af, hvor højt i vandet 
fiskene søger føde.

Foråret er over os. Det er nu, det for alvor bliver sjovt 
ved ørredsøen. De stigende vandtemperaturer sætter 
gang i fiskene. fiske-febers Nikolaj Kolding giver her 
hotte tips og inspiration til den kommende tid.
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