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godt være en heftig strøm. Torskene plejer at 
være på dupperne på denne tid, og denne mor-
gen er heller ingen undtagelse. De fem første 
kast med pirken giver fem fisk! De tre er dog 
nogle småbanditter, som ryger tilbage i baljen. 
Ikke fordi de ikke holder målet, meeeeenn de 
må gerne være i to-kilos klassen eller derover. 
Strømmen har i mellemtiden ført mig væk fra 
det gode spot - det tager jo tid at fighte mor-
genfriske torsk i 2-3 knob strøm, over 20 meter 
vand. Jeg ror tilbage over spottet, men rammer 
det nok ikke lige præcist som det første sats, 
så yderligere fangst på dette sted udebliver. I 
denne gyldne time, hvor det hverken er mørkt 
eller lyst - eller det er måske begge dele - er 
det en fornøjelse at kaste med et veltrimmet 
multihjul. Digital Control betyder kontrol, og 
det er noget som Calcutta DC’en virkelig leve-
rer - intet overløb på noget tidspunkt. De første 
solstråler skyder op fra horisonten, og den 
store appelsin begynder sin vandring på den 
del af himlen, som er synlig for os.

Alsidigt eller selektivt fiskeri?
Nu da torskene ikke vil lege med længere, 
kan jeg lige så godt rigge om. Pirken bliver 
skiftet ud med et lod og et fladfiskeforfang. På 
WMC cirkelkrogene kommer der nogle gange 
silde- eller hornfiske strimler, andre gange 
sand- eller børsteorm. Et mix med skalrejer og 
muslinger kan også være giftigt, men det er 
mest i efteråret, at det setup bruges efter de 
store rødspætter og skrubber.

Der skal lige roes et par sømil længere mod 
nordvest, og så skal der pejles efter markerin-
gerne inde på land. Med den strøm som her-
sker denne dag, skal kajakken placeres nogle 
hundrede meter længere mod syd, inden for-
søget gøres på det første spot. Efter et par kast 
med aktivt bundmedefiskeri sidder den første 
rødspætte der. Ligesom under sildefiskeri, kan 
det ofte være en fordel at lade forfanget blive 
ved fisken. Når man bruger cirkelkroge på 
denne måde, er der ingen fare for at miste den 
første fisk. Men der er stor sandsynlighed for 
at kroge endnu en på forfanget! Denne morgen 
er der dog flere småfisk som piller ved perlerne 
og agnen på forfanget, end der er store rød-
spætter som grådigt sluger lokkemidlet. Efter 
en lille times tid, bliver det dog til fire rødspæt-
ter i pæne gennemsnitsstørrelser.

Solen er nu kommet godt op på himlen. 
Kajakken har ikke indbygget køleskab, så for 
ikke at fordærve fangsten, er det nødvendigt 
at tænke på at drage hjemover. På vejen 
tilbage kan man lige så godt dørge lidt efter 
hornfiskene. Og allerede inden der er roet 
hundrede meter, napper de første hornfisk. 
Det ER altså en sjov fisk at fighte. Og herude 
på det lidt dybere vand er fiskene slet ikke 
sky - de er snarere nysgerrig efter at se, hvad 
det er for en ”træstamme”, som ligger i vand-
overfladen. Når den første hornfisk er trukket 
ind til kajakken, så står hele stimen rundt 
omkring og vil lege med. Det bliver til et par 
stykker mere, inden jeg er fremme ved bilen 
igen. Badekaret ved stranden skal naturligvis 
lige fiskes af, inden kajakken bliver trukket op 
på stranden. Det kunne jo være, at der stod en 
lille stime havørreder som var i gang med et 
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Vi er i starten af maj. Traditionelt en periode, 
hvor livet i vandet ved kysterne og i havene 
omkring Danmark, er ved at nå sit højeste akti-
vitetsniveau. Alle led i fødekæden er superak-
tive, og det gælder naturligvis også alle kajak-
fiskere. For som ved så meget andet fiskeri, 
gælder det om at kende sin besøgstid. Vandet 
er ved at være oppe på de 14-15 grader, luften 
har flere dage været på den gode side af de 20 
grader. Bøgen er sprunget ud, og svalerne er 
som sædvanligt kommet næsten samtidig som 
hornfiskene.

Netop i denne periode kan det være svært at 
vælge strategi. Skal man gå efter de hugvillige 
fladfisk, som lige har overstået deres gydepe-
riode? De strejfende havørreder, som efter-
hånden er ved at være i en ordentlig kondition 
efter deres leg? Måske skulle man forsøge sig 
efter de hyperaktive forårstorsk, som hugger 
på næsten hvad som helst, og som på denne 
tid af året ofte glemmer at de er torsk, og fak-
tisk kan give en fight som er enhver havørred 
værdig. Men man kunne jo også dyrke en gang 
hornfiskeræs. Med kajakken som fiskered-
skab har man alle mulighederne, og er ikke 
begrænset til at fokusere på et forholdsvis lille 
geografisk område på fx kysten.

Klokken er et par timer i solopgang, da jeg 
træder ud af hoveddøren for at pakke det 
sidste i bilen. Fuglene er så småt ved at 
varme op til den helt store koncert - det er 
virkelig forår i luften. Som følge af de mange 
muligheder, er grejet denne dag pakket med 
henblik på et allround fiskeri. Man kan kalde 
det ubeslutsomhed og manglende fokus, men 
der er samtidig en spænding i at se, om det 
lige præcis er denne dag, man får slået sin PR i 
antal forskellige arter i galgen. Når grejet skal 
pakkes i kajakken, er de fysiske rammer en 
naturlig begrænsning. Plano’s dobbeltsidede 
blinkboks er en fantastisk opfindelse i denne 
sammenhæng. Der er plads til både blink, 
pirke, kroge, forfang og lodder, og naturligvis 
de altid vigtige dimser.

Jeg er fremme ved vandet i god tid. Det vil sige, 
at der er over en time til solopgang. Så tidligt 
på morgenen er vandet ofte roligt på overfla-
den, men ude på de 20-25 meter vand kan der 

mellemmåltid. Men nej, ikke denne morgen. 
Derimod er der en krabat på måske fire kilo, 
som jager småfisk ud af vandet, og som selv 
er helt fri af vandet en enkelt gang. Ved et blik 
på fangsten i galgen melder der sig en blandet 
følelse af veltilfredshed over satsningen efter 
det mangfoldige, og en skuffelse over ikke at 
have gået mere målrettet efter havørrederne 
denne morgen. Men den følelse hører vist til 
under kategorien luksusproblemer.

Ferguson eller Ferrari?
Valg af kajak er en svær størrelse. Men hvis 
man tager udgangspunkt i det vand man vil 
fiske på/ved/i, så er man ikke på den helt 
forkerte vej. Hvis man vil bruge kajakken til 
fiskeri i søer og på fjorde, så vælg en kort, 
bred og fladbundet kajak, med stort hul. Hvis 
du vil bruge kajakken mere alsidigt, så find 
en hybrid. Altså et fartøj, som forener havka-
jakkens hurtighed med prammens stabilitet. 
Hvis du er til ekspedition, vragfiskeri og lange 
ture for at nå jomfrueligt vand på øde øer, så 
vælg den lange, hurtige og retningsstabile 
havkajak.

Svømmevest er naturligvis et must og det 
absolutte minimum. Rigtig robeklædning er 
det bedste, men i princippet kan du bruge den 
beklædning du bruger på kysten, altså fx et par 
åndbare waders og en wadejakke.

Fiskegrejet til fiskeri fra kajak er det samme 
som det du ellers ville bruge, uanset om du 
fisker ved å, sø eller kyst. Du kan bruge let 
enhånds spinnegrej eller flue, og til det mere 
tunge pirkefiskeri kan du bruge det grej man 
normalt vil bruge til det grove kystfiskeri.
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