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Lige dér hvor børnene sopper, helt inde hvor de små bøl-

ger, de ruller. Der er de – pighvarrerne. Og Sportsfiskeren
er lige i halefinnen på dem. Her kan du læse alt om det

SURF OG HVAR

sensationelle fiskeri, der er helt uopdyrket herhjemme.
Vind fra land
Fiskeriet er afhængigt af vejret. Eller ret-

Af Thomas Weiergang
tw@sportsfiskeren.dk

Vandet er ikke helt klart, men når de små
bølger skyller ind på sandstranden skinner solen gennem dem, så de stråler som
varmt sandfarvet glas. Mit blik er fæstnet,
hvor fletlinen forsvinder i det hvide bølgebrus på stranden. Ud af øjenkrogen aner
jeg pludselig en bevægelse. En pighvar sejler på langs af den rullende bølge i en glidende flugt. Som en surfer der elegant og
ubesværet glider gennem den glatte væg af
vand. Dens hvide bug lyser for et kort øjeblik op i glasbølgen, og solen spiller i de
udspilede finner. Som sejlet på en vindsurfer. Bølgen ruller i et skumsprøjt mod sandet og fisken er væk.
Jeg forsøger, at få overblik over hvor
min agn er. Den er alt for langt ude. Flere
meter på den anden side af brændingen. Jeg
trækker den hurtigt ind i området, hvor jeg
tror fisken lagde sig på sandet. Ingenting
sker. Jeg ruller ganske langsomt ind. Intet.
Jeg sender tobisen ud igen med et ganske
kort kast. Lige hvor bølgerne bryder. Jeg
spinner ganske langsomt ind på hjulet, da
jeg mærker det afslørende puf i linen, hvorefter suget kommer. Suget fra en pighvar.
Det føles som om, agnen bliver trukket
ud under bølgerne af en understrøm. Jeg
rejser stangen, og den bøjer i en dyb bue.
Nu følger en mærkelig kamp: Fisken tager
ingen tunge udløb, men den stritter imod,
alt hvad den har lært, og nærmest bakker
ud i brændingen. Jeg kan mærke, hvordan
den forsøger at suge sig fast til sandbunden,
men et vedholdende pres får den til at lette,
og med en bølge glider den ind på sandet.
Stefan kommer hen til mig. Lettere forpustet. Vi beundrer sammen den smukke
og piggede skabning.
– Jeg har lige mistet en fisk, fortæller
han og fortsætter ophidset:
– Den huggede kun to meter fra stang-
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toppen. Det er helt vildt det her! Jeg tror,
jeg har skræmt ti fisk ved at gå ude i vandet.
De pisker af sted som små sandlyn, hver
gang jeg går et skridt. Vi har ramt fiskene, Thomas!
Det har vi nemlig. Vi har fundet pighvar,
som vi kan fange fra stranden. Og vi kan
fange dem ved at spinnefiske med agn. Det
er topunderholdning og intet mindre end
en revolution i kystfiskeriet – for os i hvert
fald. Vi agner begge med en ny tobis og genoptager fiskeriet. Jeg går forrest. Helt oppe
på land og lægger kastene ud i brændingen.
Stefan går bagerst i vand til midt på skinnebenene. Han kaster på langs af land. Der
går ikke fem minutter, før Stefan jublende kan kane en baskende pighvar på land.
Triptælleren har rundet 8 fisk. Mageløst.
Og så er forholdene ikke engang perfekte…

tere – vinden. Det skal nemlig helst være fralandsvind og ikke for meget af den.
Det er dog ikke et krav fra fiskenes side. De jager uanset om vandet er grumset eller klart, fiskeriet er blot lettere i
små bølger og roligt vand. Fiskene færdes helt inde, hvor bølgerne skyller op på
sandet. Det er en sær fornemmelse at
mærke linen blive suget fast, mens agnen ruller rundt i de bløde bølger.
Fiskene jager aktivt i bølgerne, og det
er ikke så sært, for det er nemlig her
maden befinder sig: Småfisk, krebsdyr
og andet pighvar-guf søger føde i det ophvirvlede sand. Hvis bølger og dønninger
roder for meget op i brændingszonen,
så vandet bliver grumset og fuld af skidt,
er fiskeriet markant sværere end under
forhold med småbølger og klart vand.

Solbrændt i brændingen
Rigtige surfere vil have store dønninger og heftige bølger. Pighvar-surfere derimod
foretrækker dovne bølger og helst lun luft. Fiskeriet er ofte godt, når vejret er flot i
sommerhalvåret. Det kan også lade sig gøre at fange pighvar i regn og rusk, hvis bare vind og bølger tillader det. Men det er unægteligt sjovere i sol og skjorteærmer –
eller sågar badebukser og bar mave. Fiskeriet har indtil nu vist sig at fungere fra maj
til og med september.
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Storhvar
Det næste stykke tid bliver utroligt
spændende.

Rygter

om

strandnæ-

re pighvar på både 4 og 6 kg florerer
jævnligt. Det er derfor kun et spørgsmål om tid, før en pighvar af sensationel størrelse bliver landet fra en af vore strande.
Sportsfiskerens udsendte har taget
forskud på glæderne: På billedet ser
du en solid hvar på 50 cm og 2,8 kg,
der lod sig lokke lige inden deadline på
dette nummer.

Den rette strand

er pighvar inde, vil du opleve, at bunden foran dig pludselig eks-

Fiskeriet er bedst på steder med sand. Der må godt være en

ploderer, når en pighvar pisker mod det beskyttende dybere

Mad til hvarrer
Frosne tobis fungerer udmærket og

blanding af grus og sand på en strækning, men hvarrerne fore-

vand. Det lyder helt grotesk, men under de rette forhold, er fi-

holder til ganske lang tids fiskeri, for

trækker klart sandbunden. Måske er det fordi sandet huser

skestangen slet ikke nødvendig, for hvis man lærer teknikken,

der skal hverken kastes langt eller

mere føde, eller måske fordi fiskene let kan grave sig ned og

kan man faktisk snildt liste sig ind på hvarrerne og forsigtigt

hårdt. De bliver dog bløde og slatne,

være klar til et overraskelsesangreb.
Gå en tur langs med stranden. Fisk på steder, hvor der er

sætte foden på dem. De, som har prøvet, fortæller, at det fø-

men fiskene kan godt lide duften. An-

les lidt som at træde på en vandmand. Vi foretrækker dog kul-

dre har haft fin succes med sildestrim-

sand. Eller allermest simpelt: Gå en tur i vandkanten. Hvis der

fiber og fletline.

ler eller bugskindet fra en pighvar.
Hvis vandet er lidt farvet af ophvirvlet
sand, kan man med fordel montere et
par farvestrålende perler, eller en propel foran agnen. Det giver lidt ekstra
”bling bling” i bølgerne.

Fascinerende kæft
Pighvarrens kæbe er hård og benet. Den har en masse små raspetænder, som kan holde fast

32

Sportsfiskeren

Bagholdsangreb i bølgerne

på byttet. De sære øjne med den lysende gule kant bruges flittigt i jagten, men den kan an-

Pighvar laver bagholds-angreb i

dre smarte tricks, når byttet skal findes. Den kan for eksempel spore byttet gennem bevæ-

dønningerne. Urimelige hold for

gelser i sandet. Det skal huskes, når man fisker. Er vandet klart, kan man fiske aktivt og rela-

intetanende småfisk. Camoufle-

tivt hurtigt med agnen. Fisken skal nok stige til en lille agnfisk, som spinnes ind, så den imite-

ret i sandet venter den på byttet.
Når den pludselig åbner munden

rer et såret og let offer.
Er vandet grumset på grund af bølger, må man give hvarrerne mere tid til at føle sig frem til

i et lynhurtigt angreb, bliver byt-

byttet. Så kan man med fordel sætte tempoet ned, og nærmest slæbe agnen hen over sand-

tet simpelthen suget ind af det

bunden.

voldsomme vakuum. En stor en-

Et tackle med en krog monteret i en 40 cm lang tavs efter en 30-40 grams pirk præsente-

keltkrog i tobisen eller sildestrim-

rer agnen fint, selv når bølgerne er halvstore. Man kan eventuelt kombinere med en tavs foran

len er det rette valg. En krog i str.

pirken også. Denne montage har fungeret godt under vores første forsøg med fiskeriet.

2/0-5/0 får godt fat i den enor-

Der kan være tidspunkter, hvor agnen præsenteres bedst helt uden belastning eller lod på

me skuffe, som en pighvar er ud-

linen. Agnspin kun med agnfisken som kastevægt fungerer helt udmærket, da man alligevel ik-

styret med.

ke skal kaste særligt langt, og agnen får desuden et lokkende svæv i bølgerne.
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Pighvar op til 25 kg
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Pighvar (Psetta maxima) findes både i de indre danske farvande og hele vejen langs Jyllands vestkyst. Pighvarren har
et mindstemål på 30 cm, men den kan blive helt op til 25 kg,
og det gør den ved primært at æde fisk - specielt når de bliver store. De bruger fortrinsvist synet under jagten.
Pighvar gyder i det åbne hav. Man ved ikke præcist hvor.
Når æg bliver til larver, driver de med havstrømme til kysten. Her opholder de små pighvarrer sig til de er gydemodne, hvorefter de foretager gydevandring mod dybere vand.
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Pighvarren er en varmtvandsfisk og har derfor en relativ
høj temperaturtolerance. De har optimal vækst når vandet er
omkring 20 grader.
Pighvar søger føde, hvor det er mest fordelagtigt. Under
visse forhold kommer de ind på helt lavt vand, da sammenhængen mellem fødeudbud og optimal temperatur netop er
bedst her.
Der satses i disse år meget på udsætning af pighvar i
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danske farvande. Der er
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udsat pighvar i de indre
danske farvande siden
2001. Der er udsat pig-
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hvar i Århusbugten, Ålborgbugten, ved Nordsjællands kyst og i Vej-
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le Fjord. Pighvar avles
kommercielt, og derfor
har man adgang til pighvaryngel. Hvis du fan-
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ger en pighvar med et
mærke fra DTU Aqua,
kan du hjælpe forskerne, ved at indsende det
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til DTU Aqua, Charlottenlund.
Kilde. www.aqua.dtu.dk
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Der er strande med sand rigtigt mange steder i Danmark. Så
hvor foregår pighvar-surfingen? Fiskeriet er jomfrueligt pionérarbejde, og mulighederne er nærmest uopdagede. Man hører tit
om kystfiskere, som er ved at træde på en ordentlig plade helt
inde på den lave sandbund. Hvis du kender sådan et sted, hvor
der jævnligt spottes pighvar – ja, så kan de også fanges.
Sidegevinsten med denne type fiskeri er, at agn som tobis og
sild fanger alle rovfisk. Hvis der er havørred eller bars i farvandet, snupper de også gerne en godbid i bølgerne.
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Uendelige muligheder
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