Svenske
vertikal-røddinger

Henrik Larsen og Gordon P. Henriksen er begge fuldstændig tossede med
vertikalfiskeriet, og på en tur til Vättern gik deres vådeste drømme om rødinger fanget på gummi i opfyldelse. Læs her om deres rødding-eventyr.
Af Gordon P. Henriksen og Henrik Larsen

Der står de. Helt tydeligt. Tre klatter på loddet.
– Det er rødding, fastslår vores svenske guide og fiskemakker, Henrik Olsson, med en sikkerhed, der ikke er til
at tage fejl af.
Jeg har vundet sten, saks papir over Henrik Larsen, og
derfor er det mig, der straks sender gummidyret ned uden
tøven. Godt nok er vi omringet af den smukkeste natur på
Sveriges næststørste sø, Vättern, men lige nu er mine øjne
såvel som bevidsthed hundred procent fokuseret på ekkolodsskærmen.
På skærmen følger jeg jiggen, der falder 20 meter ned i
dybet under os, og vi kan se, at en fisk har ændret retning
og nærmer sig jiggen. Vi kan jo af gode grunde ikke se, hvad
der foregår 20 meter nede, men med en lille portion erfaring
og en vis mængde fantasi, så er det tydeligt at forestille sig,
hvordan en stor, svensk Vättern-rødding har spottet min lille, grønne gummijig. Fem meter inden den når bunden, ændres taktikken, og jeg spinner nu ind for fuld hammer på mit
lille multihjul. Røddingens jagt på jiggen går nu mod overfladen og vores lille båd, der ligger her og vipper på den enor-

me sø. Langsomt bliver mellemrummet mellem jig og fisk
mindre og mindre på skærmen, indtil jeg til sidst kun ser én
”klat” bevæge sig op mod båden. Der er kun syv meter tilbage,
inden jiggen når overfladen. Hvis fisken skal hugge og ikke
bare forfølge agnen, så skal det til at være nu. Fem meter –
den er der stadig – 3 meter – stadig – 2 meter.
– Pis, udbryder jeg.
Fisken svømmer i dybet igen, og jeg sætter straks hjulet i
frigear, og lader jiggen synke mod bunden for anden gang og
ser igen fisken vende og forfølge den nedad. Det her må være den mest intense ”katten efter musen”-leg – eller ”røddingen efter jiggen”-leg, jeg nogensinde har oplevet.

Adrenalin-fiskeri
Adrenalinfyldte øjeblikke som dette er netop essensen af
vertikalfiskeri efter rødding. Disse øjeblikke jagter jeg konstant - og finder dem blandt andet, når jeg sniger mig ind
på en ringede bækørred, ser storgedden forfølge min jerkbait i det lave, klare vand eller fisker præcist og intensivt til
en fisk, der er spottet – ikke af mine egne øjne, men af den
mest moderne fisketeknik, der findes og formidles til mig
via transducer, sonar og ekkolodsskærm.

»Langsomt bliver mellemrummet mellem jig og fisk mindre og mindre på
skærmen, indtil jeg til sidst kun ser én
”klat” bevæge sig op mod båden«
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Fisken og jiggen er tydelige på skærmen, og med to displays kan både guide og fiskeren følge fiskens reaktioner øjeblikkeligt.

Da Henrik Larsen introducerede mig for vertikalfiskeriet efter sandart, var jeg straks solgt. Henrik havde allerede været i
gang i med vertikalfiskeriet i flere år, da jeg første gang var på
tur med ham. Han havde godt nok forsøgt at overbevise mig
om den intense stemning, der opstår, når man kun fisker efter
fisk, som man samtidig kan se og følge på ekkoloddet. Alligevel
er det først, da jeg selv oplever hugget fra en vertikal-sandart,
at jeg forstår, hvorfor han dels har brugt så mange timer på at
blive klogere på denne fiskeform og dels elsker netop dét øjeblik, hvor man kan se sandartens hug på skærmen.

Rødding på en ny måde
Vertikalfiskeri efter sandart er på alle måder fantastisk, men
da det for alvor gik op for os, at der blot fire timers kørsel fra
Danmark fandtes et vertikalfiskeri ikke bare efter ørred, men
en af de mest eksotiske af dem alle, nemlig rødding, måtte vi
bare afsted. En fisk man ellers forbinder med Grønland, Lapland, fluefiskeri og vildmark, var pludselig inden for rækkevidde på en helt ny måde.
Her var der mulighed for at kombinere en af favoritfiskemetoderne med en af de smukkeste fedtfinnefisk, der findes.
Senere viste det sig, at der til forskel fra sandartfiskeriet, hvor
agnen bevæges ekstremt stille, er tale om fuld fart over feltet.
Røddings jagtinstinkt skal trigges, så den hugger under jagten
i fuld fart. Så det visuelle element, såvel som selve fiskeriet og
hugøjeblikket, bliver bare endnu mere intenst. Som bonus er
røddingen gudesmuk, fighter fantastisk og skal fiskes på en
kæmpe svensk sø, der snarere minder om et hav end en sø.
Vertikaltosser på tur
Jeg havde mødt den svenske guide Henrik Olsson på en konference om rekreativt fiskeri i Nordisk Ministerråd hvor
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Dette grej forbinder man typisk ikke med ørredfiskeri, men små gummijigs rigget med stingerkroge, lette vertikal-stænger,
og lavprofilhjul med ultratynd fletline er altså sagen, når det er Vätterns røddinger, der er målet.

Jagten fortsætter
Tilbage til røddingen, der igen jagter min jig mod dybet. Denne gang lader jeg jiggen synke næsten ned til buden, og så giver
den fuld spade mod overfladen. Fisken vender igen og forfølger
agnen nøjagtigt ligesom før. Henrik og Henrik kommer med et
par vilde tilråb idet fisken vender, men i de øjeblikke det tager
at hive de 25 meter line ind mod ovefladen, er de igen stille og
atmosfæren er så intens, som den kan blive sådan en augustmorgen. Og så sker det. Min lille 6 fods vertikalstang bøjer sammen. Jeg løsner bremsen og nyder fighten på det spinkle grej,
samtidig med at jeg passer på, at linen på 0.10 mm ikke sprænges. Henrik Olsson er klar med gumminettet, og da den prikkede skønhed glider ind over netrammen, lyder der et brøl fra
mig, der muligvis kan høres på hele søens næsten 2.000 kvadratkilometer.
Denne flotte rødding bliver bestemt ikke turens sidste, og
i løbet af det næste døgn lander vi en håndfuld af de imponerende skabninger, inden vi igen triller mod Danmark og kan begynde at fordøje indtrykkene fra Vätterns vertikale horisont –
skete alt dette virkelig bare lige ”hinsidan” på en kort weekendtur?

Henrik havde gjort et stort indtryk med at fortælle om, hvordan han og hans makker arbejder med bæredygtig fisketurisme og lystfiskeforvaltning i Sverige. Det tog ikke langt tid
før snakken på hotelbaren hurtigt gik hen på vertikalfiskeriet efter rødding og har spøgt siden.
Og pludselig var der så et hul i kalenderen for de to danske
vertikaltosser, og inden for ti dage var en lille weekendekspedition planlagt, bilen pakket med vertikalgrej og en kort køretur og en portion kottbullar med mos senere, sad vi der i båden sammen med Henrik Olsson, der i den grad delte vores
passion for vertikalfiskeri og var fuldt indstillet på at vise os,
hvad netop hans hjemmebane havde at byde på.

VÄTTERNS UNIKKE RØDDING
Vätterns bestand af røddinger udgøres af en helt særlig og
unik art, nemlig Salvelinus umbla. Også på Vättern foretrækker
røddingen klart, koldt og iltrigt vand, hvor der samtidig er få
andre konkurrenter om føden. Særligt om sommeren opsøger
røddingen det dybe, iltrige vand, hvor der samtidig er få rovfisk.
Røddingen gyder i september og oktober på stenet grund på
1 – 10 meters dybde.
På Vättern har man de seneste år oplevet, at antallet af røddinger er steget markant, selvom den for blot 10-15 år siden
faktisk var truet og rødlistet. Den markante stigning i både antal
og gennemsnitstørrelse er sket efter en drastisk regulering af
garnfiskeriet kombineret med oprettelsen af tre store permanente fredningsområder, hvor det hverken er tilladt at fiske med
garn eller stang. På Vättern gælder tillige et mindstemål på 50
cm for rødding og en bag limit på to styk per døgn.

Den rette udrustning
Selvom fiskeriet efter rødding på mange måder minder om det
traditionelle vertikalfiskeri efter sandarter, så kan man alligevel justere grejet, så man er bedre rustet til de hurtige røddinger. Først og fremmest skal der anvendes en vertikalstang på
cirka 6 fod, som kan håndtere de relativt tunge jighoveder på
30 - 40 gram, der er nødvendig for at have god kontakt til agnen.
Samtidig skal klingen have en medium aktion, så stangen er
tilpas eftergivende, for at krogen ikke rykkes ud af munden på
røddingen, der oftest blot er kroget ganske yderligt.
Da hastigheden på jiggen skal holdes i ganske høj fart, bør
man kigge efter et let lavprofil multihjul med en høj udveksling, så der samtidig er en god føling med agnens gang i van-

OVERNATNING

Uanset om du planlægger en kortere smuttur eller flere sammenhængende fiskedage, så er det rart med en god overnatningsbase for eventyret. Vi boede glimrende på Wiredaholm,
hvor der tillige er en god restaurant, hvor man kan spise og
drikke til fair priser.
Læs mere om overnatningsmulighederne på wiredaholm.se

		

Fiskeguiden Henrik Olsson er en del af Westins Pro Team,
og ikke overraskende er hans favoritagn til dette fiskeri
Westins Sandy Andy, hvor han klipper kroppen lidt kortere
og udskifter krogen med en stinger.
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Selvom der primært fiskes til fisk, der bliver spottet med
ekkoloddet, så oplevede vi flere gange, hvordan guiden Henrik Olsson kunne lokke fisk ind under båden ved at bruge et
stort skeblink. Blinket blev sendt helt ned til bunden, hvor det
i store og hurtige bevægelser blev pirket op og ned. Herefter
kunne vi tydeligt se, hvordan røddingerne blev tiltrukket, og
herefter var det bare at sende de ”rigtige” agn ned til dem. I øvrigt er det værd at bemærke, at røddingerne omgående mistede interessen for jiggen, hvis farten blev taget af under indspinningen – der skal med andre ord være fuld fart på jiggen,
når først røddingen har sat jagten ind. •

Nyhed!
Stort udvalg i
CWC agn!

Altid det
nyeste
grej på
hylderne
www.JoF.dk

Strike Pro Pig Shad

Rapala X-Rap Scoop og Peto

En bestseller og dette ikke uden grund.
Disse er idag en af de bedst fangende
gummidyr til gedder og aborre. Findes i
10, 15 og 20 cm i mange forskellige
farver. Kun: 79,-

Nyhed fra Rapala. 3D print gør disse
agn utrolig realistiske og samtidig går
de også rigtig godt. Mange forskellige
farver. Se mere på JoF.dk

Priser fra: 105,-

Strike Pro Jonny

Nyhed fra Svenske CWC til
det lave fiskeri. Går kun ca
1m ned og har en forrygende
og lokkende gang.
13cm/53g. Kun: 189,-

For en rigtig vertikaltosse som Henrik Larsen er sådan en
rødding lig med ren fiskelykke.

det. Med en udveksling på 8.0:1 og en lav egenvægt, synes Revo MGXtreme at være skabt til formålet. En god føling med
agn og hug på dybt vand forstærkes i øvrigt, hvis man holder
sig til fletline med en diameter på 0.10 – 0.12 mm. Som forfang
anvendes en lille meter fluorocarbon på cirka 0.30 mm.

Forsigtige rovfisk i ekspresfart
I Vättern lever røddingen primært af små byttefisk som
smelt, helt og helting. Derfor skal agnen naturligvis også i et
vist omfang kunne imitere disse små laksefisk. Vi havde derfor rigtig god respons på slanke og 6-10 cm lange paddlejigs,
hvor halen virkelig kan vibrere under den hurtige indspinning. Jiggen bliver monteret med et kompakt jighoved uden
krog, men med en såkaldt stingermonteret Twinex-krog, der
har en kort lille modhage, som kan monteres oven på jigkroppens paddle. Røddingerne hugger nemlig typisk kun på den
allerbagerste del af jiggen, og derfor vil et almindeligt jighoved med en enkeltkrog ikke have de bedste krogningsegenskaber. I øvrigt er det kun tilladt at fiske med én krog på agnen, når man fisker på Vättern.

Abu Atom 55g

Beastmaster HP Spin

GUIDET FISKERI

Bestående af en 2-delt Shimano Beastmaster 7´/210HP
120 g. fastspolestang samt et
Daiwa Legalis 4000 hjul. Et
perfekt sæt til gedde- og jerkbaitfiskeri med fastspolehjul.

Det kan naturligvis lade sig gøre at finde og fange Vätterns
røddinger på egen hånd, hvis du selv medbringer din båd
på trailer. Imidlertid kan du lynhurtigt komme på sporet
af fiskene, hvis du allierer dig med en guide, der kender
fiskepladserne og dels har fingeren på pulsen omkring det
aktuelle fiskeri. Vi havde således stor gavn af den ekspertise, som vi oplevede i selskab med Henrik Olsson, der står
bag guide- og fiskerejsefirmaet “Fishing in Sweden”. Henrik
tilbyder blandt andet guidede heldagsture på Vättern, og
det er helt tydeligt, at Henrik både kender de gode pladser
og samtidig sætter en ære i at skabe gode og underholdende fiskeoplevelser. Selvom der ikke findes nogen egentlig
topsæson, så er det en god idé at planlægge fiskeriet til de
varmere måneder på året, hvor fiskene typisk står tættere
samlet, og vinden ofte er til at arbejde med.
På www.fishing-in-sweden.com kan du læse mere om mulighederne for at planlægge din tur i samarbejde med Henrik
Olsson.

Vejl: 2099,-

Nu:

Nu:

Minn Kota Riptide Hæk.

1299,-

Vi fører et stort udvalg i Minn
Kota hækmonterede elmotorer. F.eks. denne Riptide
45/SC med strømbesparende Maximizer funktion.

Vejl: 3799,-

Rebelcell Lithium batteri

Nu:
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499,-

Kun: 69,-

Vejl: 4197,-

2999,-

»Der skal med andre ord være fuld fart
på jiggen, når først røddingen har sat
jagten ind«

Greys Jerkbaitsæt

Bestående af en 2-delt Greys
Prowla II 6,6´ 80g. el. 6,6´
110g samt et Daiwa Lexa 300
HSL lavprofilhjul med venstrehåndsindspinning. Et luksus
jerkbaitsæt til såvel begynderen som den øvede jerkbaitfisker. Skal ses!

Klassiker nu også i stor
55g. udgave. Den forventer vi os meget af!

Med mere end en halvvering af
vægten og en meget længere driftstid har disse batterier gjort en kæmpe forskel på markedet. Se de
mange forskellige modeller
på JoF.dk.
Kastenet
Priser fra 1199,Vi har fået speciallavet EKSTRA
store kvalitets kastenet
i klar nylon, som ikke
suger vand og kaster super
godt pga. dets stivhed.
8' / 240cm Radius !

Nu:

2299,Nu:

12999,Minn Kota Riptide I-Pilot

Vi fører et stort udvalg i Minn
Kota frontmonterede elmotorer. F.eks. denne Riptide
55ST Ipilot med strømbesparende Maximizer funktion. Vejl: 16999,-

Vejl. 999,-
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