
Årets første søørred er kroget 

Søhøjlandets storplettede søfiskerdrøm

Er der først en fisk, er der ofte flere i 
området.
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Af Thomas Weiergang 
tw@sportsfiskeren.dk

Det er den første maj. Det er kampdag. 
Ikke blot den internationale. Det er også 
kampdagen for bedre søørredfiskeri. Det 
kan vi hurtigt blive enige om; Tommy, Ja-
cob og jeg. I dag skal det store slag stå. 

Tommy mener, han markerer dagen ri-
geligt ved at have et rødt hjul og en rød 
stang. 

– Og jeg har en rød trøje på, siger Ja-
cob. Den bliver dog nok inde under den 
blå regnfrakke, for vejret er mulet, og det 
drypper. Ikke lige det vejr, som følger med 
i drømmen om den perfekte dag til søør-
redfiskeri: Den 1. maj må det godt være 
solskin med lette byger af rød Tuborg.

I dag skal vi på jagt efter de mange søør-
reder udenfor havelågen i Søhøjlandet. På 
gode dage kan man nemlig opleve et helt 
fantastisk fiskeri efter søørreder op til de 
5-6 gode jyske pund. 

Søhøjlandsørreder
Drengene, og et lille gæng erfarne søørred-
fiskere, har i det skjulte perfektioneret trol-
ling med småskaller. De har dyrket meto-
den i mange år i mere kendte søørredvande, 
som Hald sø, men i den seneste sæson har 
de vist, at metoden er højeffektiv i alle van-
de med en søørredbestand. 

Et af de vande er de store og vidtstrak-
te Silkeborgsøer. Her har de opdyrket et fi-
skeri, som de færreste troede var muligt, 
og de fleste hæver øjenbrynene, når fakta 
kommer på bordet:

De første spæde forsøg gav naturligvis 
nulture, men ind imellem lykkedes alt, og 
ørrederne væltede op i båden – 5-6 søørre-
der på en aften. Snitvægt over 2 kilo. På én 
aften. Lyder det tosset? Måske, men det er 
endnu mere tosset, at dette kun er de før-
ste kampe med ørrederne på søerne. Endnu 

ved vi meget lidt om søørrederne i det store 
midtjyske vandsystem. 

Anderledes forholder det sig i Mossø. 
Her har der været dyrket søørredfiskeri i 
generationer. Men også her har metoden 
vist sig fuldstændigt overlegen. Og sidste 
sæson fik søørred-drengene fisk op til 3 kg. 
Overbevisende.

Roterende skaller
Da vi har lagt fra land, og trollingmotoren 
er sænket i vandet, bliver jeg indviet i me-
toden: Det handler om skaller. Træk med 
skaller. Agnen kunne i princippet med for-
del være smelt, da det nok er endnu mere 
effektivt, men skaller er lettere at skaffe i 
modsætning til de gådefulde smelt. 

Skallerne skal trækkes lige så stille ef-
ter båden, og linen skal belastes ganske lidt. 
Det er stort set det hele. Ikke en metode, 
som kræver investeringer i tusindkroners-
klassen, men der er alligevel detaljer, som 
skal være på plads. 

Jacob fisker en flad pakke skaller frem. 
De ligger som små soldater i række og ge-
led. De er pakket minutiøst, så alle agn 

Vågn til kamp af din dvale, til den allerbedste dyst. Nu be-

gynder søørredfiskeriet, så her er et par hotte tips fra 

Søhøjlandet. 

Maj og søørredfiskeri. Det er dansk, og det er dejligt…

 Søørredens 
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er perfekt nedfrosset, og ikke har skader, 
eller er skæve fra starten. Smart og prak-
tisk. 

Fire identiske skaller bliver monteret. 
En enkeltkrog i hovedet, og to små trekro-
ge langs siden. Skallen søsættes og testes 
grundigt, inden den får lov til at svømme 
bag båden. Den skal rotere i et jævnt tem-
po, det er vigtigt.

Skallen skal blinke og lokke fisken. Lidt 
som en trollingagn, der lokker fiskene til. 

Der er fin sigt i søen i dag, og skallen 
snurrer lokkende. Søens sigtbarhed har 
meget at sige for metodens succes. Der er 
fanget ørreder, mens søen har haft en tid-
lig opblomstring af brunalger i april, men 
det er i maj og juni, hvor vandet har væ-
ret klart, at fiskeriet har været bedst. Hen 
over sommeren kommer en opblomstring 
af grønalger, så der bliver det svært. Der er 
stadig mange ting, vi ikke ved om fiskeriet. 
I efteråret har der ikke været mange forsøg 
efter søørrederne, men selvfølgelig skal det 
kunne lade sig gøre. Det er blot et spørgs-
mål om at knække koden, og finde ud af, 
hvor fiskene er. Der er langt igen. 

Fiskespisere
– Hvor skal vi så finde fiskene i dag, spørger 
jeg mine kampfæller. De kigger lidt spør-
gende på hinanden. Der er nemlig ikke så 
mange erfaringer med fiskeriet her i søerne, 
at vi nøjagtigt kan forudsige et mønster. Vi 

bliver enige om at forsøge os med forskel-
lige typer af vand. Ude over det dybe, in-
de under land, langs bankerne, og hvis ik-
ke vi har fået fisk endnu, ude over banker-
nes lave toppe. 

Vi kan hurtigt blive enige om, at det 
gælder om at finde stimer af byttefisk, for 
søørreder er fiskespisere, men vi ved stadig 
meget lidt om, hvordan småfiskene – smelt, 
skalle, løje og hundestejler – opfører sig i 
de store søer. Netop hundestejlerne er in-
teressante. Et par uger forinden havde en 
kammerat fanget nogle fine fisk på Hald 
Sø, som var stoppet med hundestejler. 

Søørredstimer
Som udgangspunkt kan man fint følge sø-
ens kanter. Her gemmer sig ofte stimer af 
småfisk, men der kan være lige så mange 
småfisk, og dermed mad, ude over det dy-
bere vand. Et ekkolod er derfor et vigtigt 
redskab i jagten. Dels for at kunne følge 
skrænter og kanter langs bredden, men og-
så for at finde ud af, hvor dybt fiskestimer-
ne står. 

Vi krydser hen over en stor dybslette på 
12-14 meter uden at opleve noget, og run-
der hjørnet af søens største ø. Et væld af 
forskellige grønne nuancer lyser op på øens 

skrænter. Her findes en flora, som ikke har 
været forstyrret i mange år, og træerne får 
lov at sprede sig, som de har lyst. Kønt er 
det, og det giver en artsvariation, som er 
imponerende. Lavt over øens største bøge-
træer kommer en grågås flyvende, med den 
karakteristiske rappende kalden. De læg-
ger æg på øerne i denne tid. I fred for ræve 
og andre ægrøvere. 

– Her langs øen havde en af mine be-
kendte nogle gode ture. Fiskene var samlet 
i området, og han fik godt med fisk på hver 
tur, fortæller Jacob. Jeg spørger om det er 
typisk for søørredfiskeriet. 

– Ja, meget. Det har vi også set på Hald 
sø. Når først man finder fiskene langs en 
bestemt skrænt eller ved en odde, er det ba-
re om at blive ved med at afsøge området. 
Ofte står der en større stime fisk, fortæl-
ler han ivrigt.

En fluefisk på agn
Vi oplever dog ikke nogen stimer, men der 
er markant flere signaler på ekkoloddet, 
hvor øen og fastlandet nærmer sig hinan-
den. Vi ser gode bananer på bunden – sik-
kert sandart – men også store koncentre-
rede stimer af småfisk. Det forventede hug 
udebliver dog. 

Regnen aftager en smule, og i den lune 
majluft benytter store dansemyg og nog-
le enkelte døgnfluer lejligheden til at kom-
me på vingerne. Det er der et par søørreder, 
som har opdaget. De guffer lystigt de fly-
vende kræ i sig. Til stor frustration for dren-
gene, for de vil ikke tage vores skaller. Tan-
ker om skaller kontra tørfluestang svirrer. 

– Tror I ikke fluefiskeri kunne virke, 
spørger jeg. 

– Jo selvfølgelig. Det gør det på Hald sø. 
Der er nogle dygtige gutter, som har spe-
cialiseret sig i det. Så selvfølgelig kan man 
det. Hvis man kan finde fiskene. Deres er-
faringer er dog, at tørfluefiskeriet er svært. 
For ofte ser man kun fisk, som tager et en-
kelt insekt hist og pist. Fiskene skal ringe 
jævnt, og i en bane, så man kan regne ud, 
hvor man skal lægge fluen. Men en nymfe 
som bliver fisket blindt, har vist sig effek-
tivt, fortæller Tommy og Jacob enigt.

Jeg sidder og mediterer over mulighe-
derne for at søsætte en flydering i de var-
me sommermåneder, da jeg brat bliver re-
vet ud af trancen. 

En af stængerne hopper og rasler i 
stangholderen. Endelig. En søørred. Den 
huggede efter en kort pause, mens skal-
len fik fart på gennem vandet. Den er ik-
ke kæmpestor, men den er over målet, og 
skællene rasler af den. Ikke stålblank, som 
en kystfisk, men typisk søørredblank, som 
Tommy indskyder, hvilket vil sige let gyl-
den. Den har spist dansemyg, men har alli-
gevel set skallen. Rigeligt bevis for at fort-
sætte med agnene.

Ikke give op…
Let kan man dog ikke ligefrem kalde fiske-
riet. Der er konstant noget at lave med at 
tjekke og søsætte agn, se hvordan de går, 
og holde øje med stangtoppene. Jacob for-
tæller, at man ofte får en advarsel, når en 
søørred er interesseret i den roterende skal-
le. Ørrederne giver nemlig gerne skallen et 
ryk, inden de rigtig bider til. Nærmest som 
om at de puffer til de små skaller. Det er 
helt normalt, at en ørred slår til skallen bå-
de to og tre gange, inden den bliver hæn-
gende. Når det sker, er der et lille trick som 
hjælper: 

I samme øjeblik man opdager, at stang-
spidsen slår ud, gælder det om at få fat i li-
nen, og give den et ryk, så den lille skal-
le pludselig accelererer. Det får næsten al-
tid ørrederne til at miste besindelsen, men 
man skal passe på nallerne, fortæller Jacob 
med et grin, og viser en pegefinger frem, 
hvor fletlinen har skåret en grim flænge 
ned i fingerkødet. 

– Det er fra sidste weekend. D s et var en 
pæn fisk, og den var hidsig, siger han. 

Det tror jeg på, og faktisk oplever 

Der er styr på agnfiskene. Små skaller i 
10-12 cm klassen. Søørredens jagtdragt: Et gulligt skær med blanke, løse skæl. 

Hvis ørreden puffer til agnen, så speed den op ved at trække i linen.Søørredrigget med de lokkende småskaller

 Søørrredens kampdag
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vi det samme denne dag. Ellers ville det jo 
heller ikke være en succeshistorie, som var 
værd at skrive hjem om, vel? 

På ægte kampdagsmanér får vi, efter 
langs tid hårdt arbejde, monsterhugget: 
En brutal og flommefed søørred trækker 
rundt på både Tommy, Jacob og alujolle i 
en rum tid, inden den må give op. Det er en 
rigtig fiskespiser, og søernes svar på en æg-
te sildeæder, som havørrederne fra det sto-
re salte vand kaldes.

Plads til udfordringer
Endnu ved vi ikke meget om, hvor ørreder-
ne i vore store søer befinder sig. En ting er 
dog sikkert: Hvis man vil have succes som 
søørredfisker, er det en kamp. Og kampen 
begynder med at sætte sig ind i, hvor søør-
redernes foretrukne mad befinder sig. 

Du kan roligt satse på rigget med de ro-
terende skaller – det virker. Så kom ud med 
ekkolod og find byttefiskene, så skal du 
nok for det forjættede, voldsomme søør-
redhug.

Søørred-rigget
Rigget som agnfisken fæstnes på, består at to små trekroge og en en-
keltkrog. Hvis vandet er meget klart, som det ofte er i søørredsøer, bør 
forfanget være fluorcarbon. 0,23- 0,26 mm passer fint.

Lav forfanget i samme længde som stangen – eller så langt som du 
kan styre det. Kig nøje på billederne: Den lille enkeltkrog er monteret 
med et flådstop, hvor igennem forfanget af fluorcarbon er trukket, og 
derefter er flådstoppet kørt på krogen. Det gør, at enkeltkrogen kan gli-
de på forfangslinen, og derved kan man justere længden på forfanget, 
når skallen er monteret. På den måde kan du give agnen det lille buk, 
som gør, at den roterer lokkende i vandet ved jævn fart.

Anti-kink
Forrest på forfangslinen bindes ikke én, men tre til fire svirvler. Ideen er, 
at svirvlerne forhindrer at hovedlinen, som selvfølgelig er fletline, ikke 
twistes for meget. Brug gode kvalitetssvirvler, eller kuglelejesvirvler.

Hvis man fisker med flere stænger ude, er det smart at sætte lidt 
belastning foran et eller flere af tacklerne. Derved fisker du i forskel-
lige dybder. Brug synk fra 2-10 gram – enten små kuglesynk eller Ca-
tharina-synk. Hvis du kun skal bruge en smule vægt, kan du montere et 
splithagl.

Rotation
Som nævnt skal agnfisken have et lille buk, som opnås ved at stramme 
forfanget op mellem enkeltkrogen i snuden af agnen og den næste tre-
krog. Præcis hvor meget, er svært at beskrive, for det afhænger me-
get af agntypen og farten på båden. Som udgangspunkt skal agnen ikke 
rotere langsommere end én rotation per sekund, men heller ikke me-
get hurtigere. 

Variér eventuelt agnene bag båden til langsommere eller hurtigere 
rotation.

Dagens absolutte højdepunkt. En fuldfed fiskeædende søhøjlandsørred på 2,5 kg

 Søørrredens kampdag
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”LPXe  9’ #5 & 15’ 10/11
 Best in Test” i Trout & Salmon…

All models are 4-piece

GL-Designed Reelseats

Available NOWHARD CHROME guides

LPXe serien består af 13 forskellige enhåndmodeller og 9 tohåndsmodeller. 2009 ønsker 
vi 10’ # 6 velkommen i vores mest populære stangserie

2008 var et fantastisk år, LPXe blev testvinder i Europas største fluefiskemagasin og fik 
mange rosende ord i andre medier.  Vi er sikre på at succesen fortsætter.


