n Røde toppe og røde øjne
Flådfiskeri i premierenatten. Agnene er parkeret et par meter under overfladen.
Det første bløde lys indbyder til et meditativt flådfiskeri
med agnfisk. Man får aldrig en bedre mulighed for at se et
flåd gå under, for fiskene hugger hårdt og kontant. De er
sultne oven på den strabadserende gydeperiode.
Søens banker og toppe afsøges i et roligt morgentempo, mens kaffen indtages og morgendisen letter.
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Det er juni. Det er nat. Og det

Hvis et flåd hopper og dykker, så giv fisken en ordentlig én på skallen.

er tid til sandart. Thomas Weiergang tager dig her med på sandartjagt og giver god råd til premierefiskeriet.
n Et langt forfang
Af Thomas Weiergang
tw@sportsfiskeren.dk

Solen titter frem over
trætoppene. Selvom sandarterne er sultne, er de ikke

En sandartfiskers drøm om sæsonens første fiskeri
indeholder fantasier om en blank og indbydende sø.
En sø så blank, at man skulle tro en stor blød fløjlshånd har glattet overfladen ud. Fiskeriet begynder,
mens det stadig er mørkt, og flåddene er pyntet med
knæklys. Det allerførste lys begynder at give trætoppene kontur. Det er ikke forår mere. Det er endnu ikke helt sommer. Det er sandart-tid. Jollen er klar. Lastet med alt, hvad man skal bruge, når sandartjagten går ind.
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nødvendigvis på selvmordets rand.
Specielt ikke hvis solen skinner. Til de situationer er et langt og smidigt forfang af næsten usynligt fluorocarbon at foretrække.
Agnfisken får lov at sprælle frit, og fisken kan hugge
uden modstand fra flåddet. 1½ meter er fint, men så
skal du også give hurtigt modhug, når flåddet hopper!
Agnfisken tackles helt traditionelt. En let karpekrog i
snuden og en lille trekrog i haleregionen er rigeligt til at
sikre en god krogning.
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n Jigs er godt
Fisk skrænter og banker af. Her huserer sultne
sandarter efter gydningen. Agn med hidsige bevægelser bliver angrebet uden tøven. Jiggen kan
fiskes lige under båden, mens man driver – det
hedder vertical jigging, og er hamrende effektivt.
Men først på sæsonen kan det svare sig at fiske
skrænter og toppe af med kast i vifteform rundt
om båden.

n Et lille vrid med tangen…
Genudsæt

fiskene

nænsomt.

Krogløsertangen skal blot have fat
i krogen, når fisken er i overfladen, et lille
vrid, og den sure sandart-far kan komme til-

n Hidsige haler til hidsige hanner

bage til afkommet. Hvis du gerne vil genudsætte

Tre forskellige haler som hører til hver deres jigkrop. De brede haler

fiskene, bør du ikke fiske dybere end 8-10 meter.

flakser og vimser i vandet, og provokerer de olme hansandarter til

Hvis fiskene skal op fra dybt vand udvider svøm-

hug. Måske ligner jiggene fæle ægrøvere, og derfor skal de kanøfles.

meblæren sig nemlig, og de får skader på de indre

Vi ved det ikke, men sjovt er det. Indtil man kommer til at tænke på,

organer med døden til følge…

at de kære hanner måske vogter næste sårbare generation af sand-

n Woblerspin i aftensolen

arter på gydebanken. Så vi må hellere vise mådehold.
Hansandarterne vogter nidkært æggene. Han har befrugtet dem,

I de sene aftentimer trækker sultne sandarter mod åmundinger. Hvorfor? For at finde småfisk. De stakkels små fisk

og en drægtig hun har lagt dem, men han vogter dem, så de ikke

ved nemlig at prædatorerne er på rov. Derfor gemmer de

bliver røvet. Hvis du synes, det er synd at fiske på gydebankerne,
så ryk fiskeriet ud i midtvandet. Her patruljerer grupper af sandart

sig ved å-udløb og i sivene, når mørket falder på.
Aftenstunden er derfor perfekt til en omgang ka-

rundt efter skalle og smelt. Finder du stimerne, finder du sikkert og-

stefiskeri med slanke woblere. Gerne nogle som
har raslekugler i bugen, og derfor giver sig

så sandarterne.

til kende i tusmørket. De lange lette spinnestænger, fletlinen, og 10-13 cm woblerne
skal i brug. Fisk ganske langsomt og lav lange spinstop så wobleren hænger som en forvirret smelt eller skalle.
Sandartfeber eller ej: Husk at respektere
fredningsbælterne ved åer og bække.

n Træk tilbage
Når du så har fået den sidste sandart og klokken er ”hjemad”, er det tid til at finde årerne og vende stævnen mod
bådpladsen. Men hvorfor ikke lade et par højtgående woblere hænge efter jollen? Der er måske sandarter på natterov i de højere vandlag, når det er allermest dunkelt.
Og så er det første døgn i sandartsæsonen gået…
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