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IGENNEM FLETLINEN mærkes bun-
dens grusede struktur tydeligt
som små bump. Synkets rolige
hoppetur hen over knolde, små-
sten og sandstræk bliver brat stop-
pet. Lidt slækline får lov til at løbe
ud før et langt modhug blot løsner
taklet fra tangbusken, det var fil-
tret ind i. Båden driver roligt vi-
dere, imens solen skinner fra den
skyfrie himmel og mågerne skrå-
ler. 

Igen stopper synket, og denne
gang MÅ det være en fisk, der har
taget tobisen – eller også er bun-
den i stand til at rykke lige så me-
get som en fisk! Linen får lov til at
løbe frit et par sekunder, før mod-
hugget falder. Stangen spænder
op, og denne gang afslører et par
tunge dunk i stangen, at der ikke
er bundhug, men til gengæld den
fantastiske Psetta maxima – pig-
hvarren. 

FISKENES KIM LARSEN, pighvar-
ren, minder på mange punkter om
den danske nationalskjald Hr.
Larsen. Et nupret og ikke pletfrit
eller ligefrem pænt ydre, et dejligt
indre og så en KÆMPE mund. Ri-
meligt ukritisk suger pighvarren
alt, hvad der bevæger sig ind ved
at spile mund og gæller vildt op,
så der kommer et mægtigt under-
tryk. Alt hvad der er i nærheden
ryger med ind. I vommen på både
pighvarren og dens nære sletning
slethvarren, har jeg fundet alle
slags fisk fra hundestejler og kut-
linger til sild og specielt tobis
samt rejer, krabber og småsten,

arbejdes meget mere for et enkelt
lille hug. Dernæst skal der være ri-
meligt fast bund. Ikke store sten el-
ler sand, men helst grus af varie-
rende størrelse. Når taklet driver
hen over det, kan du føle det som
en sitren i linen. Pladsen skal helst
have tilknytning til dybere vand.

Pighvarrerne findes dog også på
lavt vand, specielt om foråret, når
de kommer ind for at gyde.

DE BEDSTE PLADSER ligger som
regel omkring rimeligt stejle
skrænter med masser af strøm, og
gruset bund, ganske som rådene
tilsiger. Det er her, at vi – Søren
Vesth og jeg – har haft det bedste
fiskeri på dybder fra 3-15 meter,
med det mest stabile fiskeri på 8-
11 meter. Af gode områder kan
nævnes Djursland, Ebbeløkke,
Hundested, Køge bugt, Romsø
Rev, Storebælt og Sejerø Bugten.
Hvis I vil gøre det nemmere for
jer selv, så snak med folk, der har
fanget pighvarrer, fx erhvervsfi-
skerne og prøv desuden at samar-
bejde nogle både sammen, for let-
tere at finde frem til nogle stabile
pladser.

GREJET skal passe til både fiske-
riet og dit temperament. Noget af
det vigtigste er, at bruge spunden
line. Jeg har været rigtig glad for
min Penn 22 KG line, som også
kan bruges til masser af andre ty-
per fiskeri. Den optimale stang for

Trekroge har virket bedst for mig,
men andre foretrækker en enkelt
krog øverst og trekrog nederst, 
eller to enkeltkroge, der ikke
hænger så meget fast i tang. 
Ståltråden sikrer at tobisen 
sidder på meget bedre. 
Eksperimenter på dagen med
hensyn til hvor langt nede den
nederste krog skal sidde.

� PIGHVARREN: 

Når teknikken er på
plads og pladsen er
fundet, så går tingene 
op i en højere enhed;
gode fangster af den
stormundede rovfisk –
pighvarren – venter blot
på dig. Følg med på
havet efter den runde
flade delikatesse...

Af Søren Beck 

�

DEN STORMUNDEDE 
GROVÆDER

som sikkert bare er kommet rul-
lende forbi. Kort sagt, her er tale
om en grovæder, som er rimeligt
nem at få til at snuppe lystfiske-
rens agn. Som du sikkert fornem-
mer, kan det sagtens lade sig gøre
at lave målrettet fiskeri efter den
runde fladfisk – noget der des-
værre ikke er tradition for her-
hjemme. Lidt ærgerligt, for stor-
fangsterne venter derude.

ET AF DE STØRSTE PROBLEMER ved
fiskeriet efter pighvarren er at finde
pladser med fisk, men her får du
lidt hjælp. Først og fremmest skal
der være strøm, som skaber masser
af bevægelse i vandet. Tilsynela-
dende hugger de kun, når strøm-
men løber. Pladser med mange fisk
kan virke helt tomme, når strøm-
men dør ud. Du kan som regel
luske dig til en fisk, men der skal

Perler ved agnen kan øge fangsterne. Til højre ses forskellen på pig- og
slethvarre. Pighvarren (tv) er rundere og mere grålig. Den har mindre

og mere udflydende pletter og en kæmpe mund. Slethvarren (th) er
mere aflang, har ingen knopper og er som regel mere brunlig med

tydeligere hvide pletter og en lidt mindre mund.
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mig har været en Shimano TDR i
8’, og et multihjul. Alt sammen er
det grej med masser af sjov til fi-
skeri efter pig-, slethvar og stor-
skrubber. Samtidig giver det mas-
ser af muligheder til andre typer
fiskeri – en vigtig parameter i mit
valg af fiskeudstyr. Nogle ville
måske mene, det er lidt kraftigt,
men det er rart, når der skal gives
modhug, og de tunge lod skal ka-
stes.

ENDEGREJET skal være i orden,
hvis du vil have stabile fangster.
Der skal bruges et glidetakel. Om
du bruger et helt almindeligt gen-
nemløbstakel eller en bom, gør
ikke den store forskel. Bare fisken
kan få noget friline, når den hug-
ger. For at gøre det ekstra kludder-
sikkert, kan du sætte noget 0.60
mm line i enden af den spundne
line. Til selve forfanget bruger jeg
fluorocarbon i 0.40 mm, Prologic
har noget udmærket FC-forfang i
pink. Den praktiske årsag er ikke
så meget, fordi det er usynligt i
vandet, men mere fordi det er sti-
vere end normal line og dermed
mere kluddersikkert. I krogenden
af taklet har jeg flere gange haft et
markant bedre fiskeri ved at mon-
tere krogene i en blinklås eller
springring, så der opstår en
hængsling i stil med et Drachkovi-
tch rig (se side 32). Præcis hvornår
det virker bedst, har jeg ikke luret,
men det er helt klart, at på visse
dage giver den øgede bevægelig-
hed mange flere fisk. Ovenfor
blinklåsen sætter jeg et par selvly-
sende rasleperler og et stykke rødt
tube, noget, som bestemt ikke har
givet færre fangster. 

KROGENE bindes med en afstand
af 7-15 cm afhængig af størrelsen
af agnen. Eksperimentér gerne –
det kan gøre en forskel på fang-
sterne. Og her er endnu et godt
trick inspireret af Drachkovitch-
rigget. I den øverste krog monte-
rer du 20-25 cm rød ståltråd, som
vikles rundt om hovedet på agnen.
Ved hjælp af det lille kunstgreb
sidder den meget bedre fast, så du
ikke behøver at være nervøs for at
miste agnen ved det mindste lille
nap. Det er i øvrigt bedst at sætte
den øverste trekrog igennem øjet
på agnen, hvor den holder bedst
fast. Jeg bruger to trekroge stør-
relse 6-8, hvor både Mustad og
VMC har nogle røde med en eks-
tremt holdbar spids.

Flere af mine kammerater bru-
ger en enkelt krog øverst og en

trekrog nederst. En enkelt bruger
to enkeltkroge, og vi fanger alle
sammen fisk. Hele taklet skal
være på 1-2 meter, bare husk at du
også skal kunne kaste med det.
Som synk er det bedste noget i stil
med karpebly på 90-150 gram. I
modsætning til fiskeri efter andre
fladfisk, fanger man ikke mere
ved at bruge en pirk, men får mere
kludder på grund af glidetaklet.

SOM AGN skal du bruge tobis.
Hvis der er rigeligt med tobis på
pladsen, så fanger du dem levende
for de holder bedst på krogene.
Men døde virker næsten lige så
godt. Ved hjælp af en pirk og det
mindste Sabiki sildetakel kan du
få en stabil forsyning. Husk altid
at tage en trekrog på pirken, flere
gange har jeg fanget pighvarrer på
pirken under agnfiskeri.

Hvis du ikke kan skaffe tobis af
ordentlig kvalitet, har både Storm

PIGHVAR

Her ses Fisk & Fri’s, Søren Beck,
med en pighvar taget på pirk.

Man kan sagtens fange dem på
pirk og jig, og på den rigtige

plads er det helt sikkert lige så
effektivt som at fiske med agn.

og Gulp nogle plastic alternativer,
som også virker. Der er flere folk,
som sågar bruger mindre sild i for-
søget på at sortere de mindre hvar-
rer fra. Jeg synes de hugger allige-
vel, man kroger dem bare ikke. 

�



Fisk&Fri · 65

NÅR DU SKAL I GANG med fiske-
riet, kan det betale sig at kaste ud
til siderne imens I driver, så både
dybt og lavt vand bliver afsøgt,
samtidig med at I finder de bedste
pladser og dybder. Under drevet
skal agnen holdes tæt til bunden,
kun afbrudt af et løft på en meters
penge i ny og næ for at gøre op-
mærksom på agnen. På nogle
dage kan det betale sig at lave se-
rier af småhop efterfulgt af at
lægge agnen død. Hvis båden dri-
ver hurtigere end 1.5, knob skal
du give line ud, så agnen ikke
kommer for hurtigt forbi fisken.
Ellers når den nemlig ikke at
hugge. På de pladser, hvor opan-
kring er mulig, vil det helt sikkert
kunne betale sig at forsøge med

synk, så brug nogle Swin-feedere
fyldt med lokkemos, som du træk-
ker lidt ind en gang imellem. 

NÅR HVARRERNE HUGGER, stram-
mer linen som regel op. Det mær-
kes ikke helt som bundhug, men
noget i den retning. Kun øvelse
gør dig i stand til at kende forskel.
Som regel er det vigtigt lige at
give løsline et par sekunder når
hugget falder. På visse dage ople-
ver du også, at pighvarrerne hug-
ger med de karakteristiske fladfi-
skenøk. Så er det ekstra vigtigt at
give lidt friline hvis du vil have fi-
sken med hjem. Modhugget skal
være en lang jævn opstramning,
så krogene sætter sig.

Selve fighten er sjældent særlig

Pighvarren er en rigtig grovæder, og suger byttedyrene ind med dens
store gab. Derfor er den ofte kroget dybt inde i munden. 
Husk en tang!

Blinklåsen fungerer i stil med et
Drackovich rig og giver en

livligere gang i vandet.

fodring. Most fisk blandet med
havregryn, rasp og tobisolie vil
være et sikkert hit. Det er også
helt sikkert, at når du finder en
plads med rimeligt jævn dybde, så
skal du prøve at flådfiske med ag-
nen lidt over bunden, og så holde
flåddet tilbage en gang imellem,
så agnen stiger lidt op i vandet. Ud
til siderne kan du så sætte nogle
stænger med tobis, og i stedet for

vild, selvom de større eksempla-
rer er dygtige til at stemme den
store runde bredside op mod
strømmen og foretage nogle gode
dyk ned i vandsøjlen. Det er su-
pervigtigt hele tiden at holde et
jævnt pres på fisken, da de ofte er
yderligt kroget. Når pighvarren
kommer til overfladen skal I være
meget hurtige med nettet, da de er
dygtige til at ryste vildt og vold-
somt med hele kroppen. Så hvis I
ikke er forsigtige ryger krogene
ud, og fisken svømmer uden be-
svær ned i dybet igen, imens du
står med en »flad« fornemmelse.

Årets tilbud
fra Fisk & Fri...
Bliv abonnent og få 3 blade samt
en lommelærke for kun kr. 49,50.
Normalpris kr. 397,50

Værdi

kr. 249,-

Fisk & Fri er inde i en rivende udvikling,
og er suverænt Danmarks mest læste
fiskeblad.
Her på bladet synes vi, at mange flere lystfiskere skal have mulighed for
selv at vurdere dette. Vi har derfor sammensat et fantastisk tilbud på de
næste 3 numre af bladet, samt en lommelærke med 4 bægre plus tragt,
pakket i en smuk gaveæske. Alt sammen for kun kr. 49,50. Normalpris
for begge dele kr. 397,50. Du sparer kr. 343,00.
Du kan også, hvis du i forvejen er abonnent, skaffe/forære en af dine
venner et billigt abonnement, så sender vi bladene til ham/hende og
den flotte lommelærke til dig.
Udfyld kuponen forneden og send den til Fisk & Fri, så sender vi dig et

girokort. Så snart vi har
registreret din indbetaling,
sender vi det førstkommende
nummer samt »Lærken«.
Du kan også indbetale direkte
på vores girokonto 845 6666
under mærket »Lommelærke«,
så går det endnu hurtigere.
Når dit prøveabonnement er
udløbet, går du over som

almindelig
månedsabonnent,
og kan på et hvilket

som helst tidspunkt
stoppe abonnementet.

Dog senest 3 uger før næste
blad udkommer!

� JA TAK! Jeg vil godt tegne et prøveabonnement på 3 numre af 
Fisk & Fri til kun kr. 49,50, og modtager herefter lommelærken ganske
gratis. 

Ny abonnent: Navn:

Adresse:

Postnr: By.

Tlf: E-mail:

Navn:

Adresse:

Postnr: By.

Tlf: E-mail:

Bemærk kr. 20,- i porto og ekspedition
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