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GENOM FÖNSTREN PÅ campingstugan ser jag 
hur den hårda ostanvinden sliter i träd 
som brinner i höstfärger. Det är oktober 
och trots vinden är det behagligt milt. 

Med en frukostkorg som jag hämtar i receptionen 
på campingen ger jag mig i väg i bilen. Vinden når 
kulingstyrka och har tvingat oss att välja den östra 
delen av Isefjorden, där vinden inte är så ogenom-
tränglig och där vattnet inte är lika smutsbrunt 
som på västsidan av fjorden. Min livslånga kärlek, 

Är du sugen på att fiska kustöring i höst eller vinter? Då har vi ett tips till dig, en plats i 
Danmark endast en knapp timmes bilkörning från Köpenhamn. Här kan du fiska öring 
tolv månader om året. Börja planera nu så hinner du pricka toppmånaden oktober.

Isefjord
AV Anders Nicander redaktion@fiskejournalen.se

Bob Dylan, har precis fått Nobelpriset och spellis-
tan på Spotify ligger klar att avnjutas från telefonen 
under den halvtimmeslånga bilfärden. En perfekt 
start på dagen.

Vid en vacker strand möter jag upp guiden Keld 
som inte tycks vara särskilt orolig för att vi ska bli 
utan fisk trots kulingbyar och extremt lågvatten. 

– Det finns nästa alltid någon plats i Isfjorden 
eller Roskildefjorden där vi kan fiska öring oavsett 
väder, vind och årstid. Dessutom är oktober topp-

månaden under hösten, berättar Keld.
Vid ett lättvadat strandparti kliver Keld ut i vatt-

net och jag plockar med kamerautrustningen. I 
tredje kastet hugger en mindre öring och vi skrat-
tar åt den fantastiska starten på dagens fiske. 

Här finns öringen
Isfjorden och Roskildefjorden ligger en knapp 
timmes bilkörning från Köpenhamn. Både dessa 
grunda fjordar mynnar ut i Kattegatt i norr och 
är vida kända för sitt fina havsöringfiske. Här är 
öringfisket en sann folkkultur där öringen kan 
fiskas tolv månader om året. Tidigare baserades 
öringbeståndet främst på utsättningar, men fiske-

vården har kommit i gång med raketfart. De som 
vill hjälpa till anmäler sig till Grusebandet, en för-
ening för frivilliga fiskevårdare, som ägnar mycket 
tid och stor energi åt att lägga ut lekgrus och åter-
ställa de vattendrag där öringen leker. 

Tolv av kommunerna på Själland är också med 
och driver Fishing Zealand, ett projekt för bättre 
sportfiske och för ökad turism i området. Pro-
jektet är imponerande både i kompetens 
och engagemang och dessutom är de mycket 

Som svensk sportfiskare med stor 
kärlek till havsöringen inser jag 
snart vilken fantastisk resurs  
detta är. 

skickliga på att sprida sitt budskap. Som svensk 
sportfiskare med stor kärlek till havsöringen inser 
jag snart vilken fantastisk resurs detta är. Även för 

oss svenska havsöringfiskare som måste ta hän-
syn till våra fredningstider och inte får fiska i 

våra egna vatten under höst och vinter. 
Här finns öringen. De är många och de är 

storvuxna. Det tycks också som om det finns 
en större mängd havsöring som inte leker, 

– hotspot för 
höstens havsöringar

Spinnfiske med skeddrag på 7-12 

gram är bekvämt och effektivt.

Räkflugor är oftast 
förstavalet för fiske i 
de danska fjordarna.
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så kallade ”overspringer” eller överhop-
pare, som är blanka vintern igenom 
och som bjuder på fantastiskt fiske när 
vi svenskar går hemma och längtar till 
våren.

Vi bor i en campingstuga på en 
mycket trevlig campingplats i Holbäk 
längst in i Isefjorden. Detta är en mycket 
strategisk plats eftersom du snabbt når 
heta platser på bägge sidor av fjorden. 
Holbäk är en mycket trevlig liten stad 
med flera bra restauranger och mycket 
danskt gemyt. Här är lätt att trivas.

Stor fisk
De hårda ostvindarna förföljer oss 
och vi tvingas fiska där vi hittar lä. Det 
känns fel för mig som gärna vill känna 
vinden i ansiktet för att tro på fisket på 
den här typen av grunda områden. Men 
det kommer trots allt upp en och annan 
öring under första fiskedagen. 

När vi skiljs åt efter en fantastisk dag 
vid Isefjorden ringer vi Niels som ska 
vara min guide under nästa dags fiske. 
Vi bestämmer att vi ska lägga en del av 
fisket under morgondagen på andra sidan fjorden 
där vinden har legat på. Vinden ska dessutom avta 
under natten så chanserna till att hitta fiskbara 
platser är mycket goda. 

Andra dagen är vinden betydligt beskedligare. 
Fyra veckor av ostliga vindar har gjort att vatten-
ståndet är rekordlågt. Båtar ligger på torra land 
precis som i tidvattensoner världen över. Samtalen 
med Niels går mellan fiske, fiskevård och Fishing 
Zealand-projektet som alla här är mycket stolta 
över och där Niels arbetar som biolog och projekt-
ledare. Vi har en avslappnad inställning till fisket 
även om vi jagar på för att finna öringen. På efter-
middagen bestämmer vi oss för att satsa på den 
västra sidan av Isefjorden där vinden ligger på. Att 
detta är ett bra beslut visar sig redan efter några 

få kast när en stor blank öring kommer 
efter mitt drag. Den lämnar en kraftig 
virvel framför mig och i nästat kast hug-
ger den.

Tobisimitationer är effektiva
Fisket i Isefjorden är rörligt och vadar-
byxor är en självklarhet. Det är lätt-
vadat även om vi ibland kan få vada 
hundra meter ut. De duktigaste danska 
havsöringfiskarna fiskar enligt meto-
den ett kast, sedan flytt ett par meter, 
sedan nytt kast. Av erfarenhet vet de 
att öringen ofta står parkerad vid en 
sten eller en tångruska. Är du rörlig och 
fiskar av ett stradavsnitt effektivt kom-
mer du visa ditt bete för många öringar 

Fiske, boende  
och guide

För att fiska i vilda vatten i Dan-
mark behöver man lösa ”fiske-
tegn”. Det är billigt och kan göras 
på internet innan avfärd. Minimi-
måttet för öring är 40 centimeter 
i Isefjorden och Roskildefjorden. 
Mycket bra och strategiskt boende 
finns på Holabaeck Camping där 
man kan hyra små fina camping-
hytter där allt man behöver finns. 
Man kan beställa frukostkorgar 
som är generösa nog för en hel 
dags utflykt i campingens recep-
tion. 
Även om det finns många fiske-
platser som är lättillgängliga och 
lätta att hitta till är det en enorm 
fördel att boka en guide som kan 
området. Är man några stycken 
som delar på kostnaden så blir det 
inte så dyrt men ni kommer på 
rätt platser från början och med 
bete i änden av linan. Vi kan varmt 
rekommendera guiderna vi träf-
fade, Keld Juul Michaelsen (www.
fabulousflyfishing.dk) och Niels 
Lagergaard Pedersen (www.fish-
ingguidedenmark.dk). 

De duktigaste danska 
havsöringfiskarna fiskar enligt 
metoden ett kast, sedan flytt ett  
par meter, sedan nytt kast. " "

Här är öringfisket en sann 
folkkultur där öringen kan 
fiskas tolv månader om året.

Isefjord – hotspot för höstens havsöringar

Vissa dagar är 
havsöringen svår att 
nå med flugspö. Då 
är ett långkastande 
haspelspö perfekt.

Danskarna 
tillverkar 
mängder 
av effektiva 
havsöringbeten.

Räk- och 
märlimitationer 
dominerar helt i 
guidens flugask 
när vi fiskar i 
Isefjorden.
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snabba och försvinner helt in i min fiskebubbla. 
Sedan ser jag i ögonvrån hur Niels står med flug-
spöet i en kraftig båge. Av hans kroppsspråk förstår 
jag att det är en bra fisk. Förflyttningar i meter-
djupt vatten tar tid men ändå hinner jag fram till 
Niels innan öringen är mogen för håven. Niels lyf-
ter upp en blank fisk på strax över 50 centimeter. 
Trots att detta måste vara en av tusentals han 
fångat så ser jag ett leende som når från öra till  
öra.  

under en dags fiske. 
Flugfiske och fiske med kastflöte av bombarda-

typ med fluga är vanligast, men det finns mängder 
med duktiga danska spinnfiskare. Här utvecklas 
metoder och flugmönster och många av de drag-
typer vi ser i svenska sportfiskebutiker har sitt 
ursprung här. En snabb titt i guidens flugask visar 
att flugorna är ungefär samma som de vi använder 
hemma på den svenska västkusten. Imitationer av 
räkor och märlor är förstavalet stora delar av året. 

På sommarnätterna och längre ut där fjorden 
möter Kattegatt fiskar man mycket med tobisimi-
tationer. Flugspön i klass 5 till 7 med en interme-
diatelina funkar i stort sett alltid. Under stilla som-
marnätter väljer guiden dock flytlina för att kunna 
fiska flugan precis i ytan. 

Under den kalla årstiden hittar man fisken 
mycket långt in i vikarna på grunt vatten då är en 
flytlina en stor fördel. 

För spinnfiskaren är det fritt val mellan haspel 
och spinn. Långa spön på 9-10 fot kastar bra och 
är behagliga när det blir många kast under en dag. 
Med spinn kan du snabbt byta mellan drag eller 
ett kastflöte med fluga. I Isfjorden rekommende-
rar guiden små långsmala skeddrag på mellan 7-12 
gram.

Med vågor som bryter i vitt skum och rullar in 
över den grunda strandkanten bakom oss har vi till 
slut hittat öringen. Många hugg och efterföljare gör 
att kylan helt rinner ur kroppen. Jag drar tre 

På sommarnätterna och 
längre ut där fjorden möter 
Kattegatt fiskar man mycket 
med tobisimitationer.

Isefjord – hotspot för höstens havsöringar

Det är bra drag 
i de danska 
havsöringarna.

En härlig blank 
oktoberöring tagen 
på räkimitation. Dessa 
blanka öringar hoppar 
över leken och är i 
toppkondition.


