
Igennem de sidste 30 år er det blevet meget populært 
at fi ske fra egen båd. Egen båd kan være den båd, 
man nu engang har anskaffet sig – enten om det er 
en 14 fods jolle, en 31 fods sejlbåd eller noget midt i 
mellem. Alle bådtyper kan bruges til trollingfi skeri eller 
dørgefi skeri. Kort fortalt betyder det, at man fi sker sin 

agn (blink eller wobler) efter båden, mens både sejler 
1,5- 3 knob. Langsomst i de kolde måneder og hurtigst 
i de varme måneder. Dørgefi sker kan man læse om i 
gamle lystfi skerbøger, der er mere end 50 år gamle. 
Det er en gammel kendt fi skemetode, mens trolling 
først kom til Skandinavien for godt 35 år siden. Der 

TROLLINGFISKERI

FRA EGEN BÅD
– EN FRITIDSFORNØJELSE FOR HELE FAMILIEN

At fiske fra egen båd er både sjovt og kan give de mest friske fisk, der 
findes i hele verden. Trolling eller dørgefiskeri er blevet populært blandt 
lystfiskere. Man behøver ikke at være erfaren lystfisker for at komme i 
gang. Det er bare med at kaste snøren ud efter båden, når du sejler.
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En langsom sejlende turbåd med indenbords motor er glimrende fi skebåd. Det tager lidt længere tid at sejle til fi skepladserne, til gengæld er komforten i top.
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er forskellige former for trolling, men det behøver ikke 
at være så avanceret, som nogen lystfiskere gør det 
til. Bliver man hooked af trolling er der ingen grænse 
for hvor mange gadgets, der kan anskaffes. Listen er 
næsten uendelig, og der kommer hvert år nye dimser 
frem, der er et ”MUST”. Ordsproget om, at forskellen 

på drenge og mænds legetøj er priser, er ikke helt ved 
siden af. Garvede trollingfiskere har kilovis af blink 
og woblere i alle regnbuens farver.

Hvad fisker man med?
Agn er det redskab med krog, der sidder for enden af 

Selv mindre joller kan rigges op til fiskebåde, og opfindsomheden har næsten ingen grænser. Der skal være plads til det hele.

Det er dobbelt glæde, når den bedre halvdel i båden også fanger fisk. Fiskevejret er altid godt. Husk rette påklædning efter årstiden.
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fiskelinen. Det er ofte et blink eller en wobler, der skal 
efterligne en fisk. Krogen/krogene kan være med tre 
spidser også kaldet 3-kroge eller en enkeltkrog med 
en spids. Hvilken krog der bedst hold grebet i fiskens 
kæbe er en religionssag. Dog er der forskel på, hvor 
meget ålegræs og tang de to slags kroge fanger. Her 
er enkeltkrogen en fordel. Krogene kan ofte udskiftes 
på blink og woblere, hvis man ønsker 3-kroge eller 
enkeltkroge.

Forskellige trollingmetoder
Der findes forskellige slags trollingmetoder. Den første 
og måske billigste metode er overfladetrolling. Den 
går kort fortalt ud på, at man fisker sin agn lige under 
overfladen bag båden. Agnen skal fiskes 20-40 meter 
bag båden. Man kan med fordel montere et blylod på 
linen med en elastik, så agnen fisker 2-4 meter under 
overfladen. Det er ikke noget problem af fiske med tre 
stænger bag en båd. En stang i hver side af båden og en 
i midten. Fisk agnene i forskellige længder bag båden 
– eksempelvis 30, 40 og 50 meter.

Den anden metode er med en downrigger. En down-
rigger er et hjul med stålwire og en lille bom. Der er 
også stangholder på en downrigger. For enden af wiren 
monteres der et tungt lod på 3-10 kg. Bag loddet er der 
en klemme, som fiskelinen sættes fast i. Først lires agnen 
5-20 meter bag båden. Linen sættes fast i klemmen, og 
loddet sænkes langsomt ned i vandet på den dybde, som 
man ønsker at fiske på. På den måde kan agnen fiske 
bag loddet, eksempelvis 30 meter under båden. Visse 
fiskearter skal man på særlige årstider hente på dybt 
vand, og her er en downrigger et hjælpemiddel, der er 
svært at undvære. Man kan fiske med flere stænger på 
af wiren, så der eksempelvis fiskes på 30, 20 og 10 meter 
nede på hver downrigger. Downriggere findes både som 
manuelle, hvor man selv kører loddet op og ned, men 
også som elektriske. Skal man være helt nørdet, så kan 
man få elektriske downriggere, der er koblet sammen 
med ekkolodet, så loddet eksempelvis hele tiden fisker 
fem meter over bunden – det sørger elektronikken 
for. Mens man fisker og sejler, står stængerne bøjet 

ned mod overfladen. Når en fisk hugger på agnen og 
udløser klemmen, er stangen ikke længere bøjet og står 
ret op i luften for en kort bemærkning, indtil linen er 
strammet op til fisken. Er bremsen indstillet korrekt, 
så kan man høre en knarren fra fiskehjulet, at fisken 
trækker line af. 

Til både overfladetrolling og trolling med down-
rigger kan begge metoder kombineres, så der fiskes dybt 
nede i vandsøjlen, men også få meter under overfladen. 
Hvis man ønsker at få agnen lidt ud til siderne, findes 
der sideplanere, der kan monteres på linen. Det er en 
lille plade, der trækker agnen væk fra båden, mens 
den sejler. På den måde kan agnen fiskes op til 25-30 
meter væk fra båden og et stort område kan afsøges 
for fisk. Vær dog opmærksom på at for mange stænger 
kan give fuglereder, hvis der drejes for skarpt eller en 
fisk på krogen svømmer på tværs af det hele.

Hvilken slags fisk kan man fange
Trollingfiskeri kan bruges til at fange mange forskellige 
fiskearter. De mest kendte fiskearter er laks og ørreder. 
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I en stor åben jolle mærker man virkelig havet. Husk påklædning
og solcreme efter vejret. Så er fiskeri på havet en nydelse året rundt.

En sejlbåd uden mast er en glimrende fiskebåd, her ses en MacGregor 26 med masser af fiskeplads.
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Laksen fanges mest i Østersøregionen, men der er 
afstikkere, der fanges i andre landsdele. Havørrederne 
kan fanges over hele landet. Torsk er nok en overset 
fisk i trollingsammenhæng. Der fanges ofte trollingtorsk 
på over 10 kg. på Øresund. Hornfisk og makrel er også 
fisk, der kan fanges på trolling. En sjælden gang er det 
muligt i Kattegat at fange små tun, men det er kun i 
juli-september måned. På ferskvandssøer kan metoden 
også bruges til at fange gedder, aborre og sandart. 
Hornfisken er nok den nemmeste fisk at fange fra båd. 
Hornfisken er ikke bange for at bide på selv meget 
store trollingblink på 20 cm. Bedste sæson er i maj-juni.

Husk at indstil fiskehjulets bremse
Hele familien kan dyrke trollingfiskeri, der kan være 
meget afslappende. Det er sjovest, hvis havet er roligt, 
men lidt bølger er inden forhindring i at trække et par 
blink efter båden. Det er næsten som at fiske efter fladfisk 
med bundsnøre fra en mole. Her passer tingene også sig 
selv. Men når det er sagt, så skal agnene engang i mellem 
ses efter, om der er tang eller ålegræs på krogene. Det 
fanger ikke fisk. Husk, når fisken hugger, at bremsen 
på fiskehjulet er indstillet, så fisken med lidt besvær 
kan trække line af fiskehjulet. Fisken skal bruge sine 
kræfter på det, og det er med til at trætte fisken. Et man 
heldig at kroge en stor ørred eller laks, så kan de hurtigt 
trække mere end 100 meter line af hjulet. Det giver en 
helt ubeskrivelig sang af et hjul, der knager. Hav derfor 
mindst 200 meter line på fiskehjulet – gerne mere. Det 
er bare så ærgerligt at miste en fisk på grund af for lidt 

line på fiskehjulet. Fisker man med downrigger, skal 
man holde øje med stængerne. Mindre torsk, ørreder 
og hornfisk kan ikke udløse klemmen, og kan sidde 
fast på krogen i mange timer. 

Søvejsregleren gælder også for lystfiskere
De almindelige søvejsregler gælder selvfølgelig også 
for småbådsfiskere, selvom nogle småbådsfiskere har 
svært ved at overholde søvejsreglerne – ofte på grund 
af gode fiskepladser. Husk at overhold dem. Et vigtigt 
hjælpemiddel er en søkortplotter/ekkolod. Her kan 
man se, hvor man sejler, og om der er fisk i vandet. Et 
andet vigtigt hjælpemiddel er et fangstnet eller en gaf. 

Husk det obligatoriske fisketegn
Alle voksne mellem 18 og 65 år skal indløse fisketegn. 
Det koster 185 kr. for 12 måneder. Det gælder også 
kvinder og myndige børn, hvis de har en fiskestang i 
hånden. Fisketegn kan købes på posthuset.

Genudsæt fiske nænsomt som du ikke skal bruge 
Tag ikke flere fisk med hjem, end du skal bruge. Det er 
sjovt at fange fisk, og man kan hurtigt fange flere, end 
man kan spise på en eller to dage. Genudsæt følsomt 
de fisk, der skal leve videre for at blive fanget på en 
anden fisketur. Kast ikke fisken højt op i luften eller 
sæt fingrene i øjnene på den. Fisk er følsomme dyr, 
og mange mennesker aner ikke, hvad der sker under 
overfladen, eller hvordan en såret fisk svømmer ned 
på bunden for at dø og blive til krabbeføde.

Når laksen lige er kommet på dækket 
er den noget af det smukkeste 

sølvtøj, der findes i havet. Ikke sært 
at denne lystfisker er meget glad.
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