Med FC-Compact i havørredåen

”Forfatteren med to flotte 5+ fisk fra Karup”
Fra midten af sommeren og resten af åfiskesæsonen bugner vores havørredåer i fisk. Det er listefiskeri med
præcise underhåndskast, hvor det gælder om at gå forsigtigt for ikke at skræmme de sky havørreder. Dette
gør kun oplevelsen federe, når det lykkedes at overliste en fisk.

Grejet til fiskeriet afhænger af hvilke åer du fisker. Ofte kan en let kyststang gøre arbejdet, men i karup
hvor jeg ofte fisker, og hvor der hvert år fanges 10+ havørreder, bruger jeg stort det samme setup som til
laksene. Dvs. min 10,5 fod zpeyzpin stang på 7-28gr, fletline i hjul i str 3-4000. Lettere grej kan dog også
gøre det. Jeg ved bare, at jeg hvert år kun får få tilbud på rigtigt store fisk deroppe, og når de kommer, så vil
jeg have grej, der kan stå distancen.
Som agn bruger jeg nu primært FC-compact spinneren i 13 og 16 gr, der er som skabt til de stræk af karup å
jeg besøger. På lavere stræk og i mindre åer er 7gr versionen dog også god. Compactspinneren er let at
kaste, kommer hurtigt ned og starter bare lige med det samme, man ønsker det, hvilket er det allervigtigste
ved en spinner, når man fisker efter havørred.
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Compact spinneren blev faktisk netop til, fordi jeg syntes at den ”perfekte karupspinner” manglede. De
modeller af andre mærker, som man kunne købe, var enten for lette, eller også var de for dårlige til at
starte rotationen, når man fiskede dem tæt til kanterne. Brian og Jan eksperimenterede herefter lidt,
hvorefter compact spinneren var født. Den er desuden kommet i en 22 gr version, der også er fremragende
til laks, når åen er høj.

I havørredåen bruger jeg den i flere forskellige farver. Som
neutral spinner er farverne brun/kobber, rød/kobber og
rød/gul/kobber super, men nogle gange er det en lidt
hidsigere farvekombination, der skal til, og så er det ofte en
gul, orange el sort version, evt med sølvblad, der kommer på.
Det er også super at skifte til, hvis man har en følger på den
neutrale farve. Det er lidt som med alt andet fiskeri, at det du
tror på og fisker med, det er også det, du fanger på. Her tror
jeg, at det vigtigste er kvaliteten af spinneren ift, hvilken farve,
man lige benytter.

Den optimale havørredtur kommer altid i kølvandet på et rigtig godt regnskyl. Når åen stiger trækker der
nye friske fisk op, og de gamle fisk bliver skubbet til og rykker rundt, hvilket sætter mere gang i det hele.
Ligeledes er det bedste spinnevejr, når det er helt eller delvist skyet. Lyset må gerne ændre sig ofte. Jeg har
dog også haft super ture i helt lav å og i skyfrit vejr, hvilket der bekræfter tesen om, at der ingen regler er
uden undtagelse. Jeg synes alle de lyse timer i løbet af dagen er gode, dog vil jeg fremhæve den første
lysning, samt timerne omkring middag, som ekstra produktive.

”Den er også fremragende til laks. Her en flot blankfisk fra storåen”
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Det praktiske fiskeri foregår både ved at gå op- og nedstrøms langs åen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, om den forening du fisker ved, tillader opstrømsfiskeri.
Hvis ikke kan det også gå, at bevæge sig nedstrøms, dog er det vigtigt at liste og bevæge sig forsigtigt.
Kastene lægges tæt ved modsatte og egen bred. Og med tæt mener jeg rigtig tæt!! Gerne inden for 5-10 cm
fra bredden.
Jeg har fået adskillige fisk ved at spinneren hænger i et udhængende siv, hvorefter jeg ligeså stille lister den
fri og ned i mellem sivene, for at den indenfor et splitsekund bliver taget af en god fisk.

”En flot Karup havørred kunne ikke stå for en rød FC Compact. Et hurtigt foto før genudsætning”
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Kastene til modsatte bred lægges primært opstrøms og i flere forskellige vinkler, idet det er forskelligt fra
dag til dag, hvad der skal til for at provokere ørreden. Jeg kaster dog også jævnligt nedstrøms til pladser,
som jeg ved er gode, og fanger også fint med fisk ved det. En af fordelene ved 16 gr. Compact er at den kan
fiskes dybt nedstrøms også.
Dette leder mig videre til affiskningsdybden, som hvis vegetationen tillader det, gerne må være så tæt ved
bunden som muligt, dog uden at lande på bunden. Jeg stiler altid efter at starte spinneren en halv meter
over bunden. Hvis der er grøde må man selvfølgelig tilpasse og starte samt affiske spinneren så dybt og tæt
på grøden som muligt.
Når jeg fisker op langs egen bred forsøger jeg ligeledes at lande tæt på bredden og fiske så dybt som muligt.
Dernæst benytter jeg stangtippen til at styre spinneren, så den går så tæt ved bredden som muligt.

Lige inden jeg hiver spinneren op ad vandet, forsøger jeg altid at lade den hænge et kort sekund under
overfladen, så en evt følger kan nå at tage den. Det er så surt at se en stor fisk dreje af, fordi man var for
hurtig.
Jeg har gjort det flere gange!!!

”Flot blankfisk på godt 4 kg fanget af Poul Lauridsen i Karup å på en FC Compact”
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Af gode standpladser vil jeg fremhæve udhængende siv og dybe huller ved brinkerne. Langt de fleste af
mine fisk får jeg ved et skråt opstrøms kast til en udhængende siv-/grødeklat, som jeg lander lige ovenfor
og dernæst spinner dybt ind under.
Derudover er dybe render imellem grøden og udhængende træer også rigtigt fine pladser. I sving kan både
ind- og udgang, samt yder- og inderside af svinget give godt. Dog vil jeg sige, at det oftest er udgangen og
ydersiden, der former det perfekte skjul for den helt store ørred. Her er åen nemlig dyb og underskåret, og
der er ofte plads til en rigtig god fisk.
De lige stræk kan dog også være super gode ligesom ved laksefiskeri.

En af mine bedste havørreddage nogensinde er fra et smalt og dybt stræk med kun svagt bøj og ingen
kraftige sving. Denne dag var der kommet en kæmpe opgang af fisk, som bare stod overalt på den
kilometer vand jeg nåede at fiske af, inden jeg efter et par timer og lettere groggy havde landet adskillige
fisk, hvoraf flere var 5kg+. Heraf blev flere rigtig gode ørreder både hjemtaget og genudsat. Jeg drømmer
stadig om den tur!!

Håber i har fået lyst til en tur til Jeres lokale havørredå. Knæk og bræk derude.

Torben Smedegaard

”Endnu et par fine karupfisk der ikke kunne stå for gul/røde FC Compact.
Samme dag blev genudsat 3 havørreder i samme størrelse”

