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Med et rutineret greb svinger 

han � uestangen frem og kaster 

linen ud foran sig. Den � kke, 

gule � ydeline lægger sig på 

vandover� aden, mens � uen for 

enden synker mod bunden. 

Langsomt og systematisk går Rino 
Hansen i gang med at trække linen 
til sig i små ryk. Han håber, at � uens 
bevægelse gennem vandet vil væk-
ke geddernes huginstinkt. Pludselig 
brydes rutinen, og linen spændes. 
En gedde har bidt på � uen, og den 
rykker linen til sig med al sin kra� , 
men hugget overrasker ikke Rino 
Hansen.

»Jeg så gedden, før jeg mærkede 
rykket i linen. Vandet er så klart, 
at man nogle gange kan se � skene 
følge � uen, inden de bider. Når man 
� sker gedder, kommer man helt tæt 
på et af naturens rovdyr,« fortæller 
han.

Rino Hansen be� nder sig i Jung-
shoved Nor ved Præstø på Sydsjæl-
land. Det er et af de steder i Dan-
mark, hvor der er en god chance for 
at fange gedder. Geddebestanden er 
langt mindre, end den var for 40-50 
år siden, og derfor er der indført for-
skellige tiltag, der skal sikre bestan-
dens udbredelse. Et af tiltagene er 
indførelsen af en fredningsperiode, 
der skal give gedderne de bedste for-
hold for at gyde. Derfor er det ikke 
lovligt at � ske e� er brakvandsged-
der i april og starten af maj, men den 
16. maj sættes gedderne fri igen, og 
det er et tidspunkt, mange lyst� ske-
re ser frem til.

»Når man er afsted på den første 
tur, får man god fornemmelse af at 
skyde sæsonen i gang igen. Derfor 
skal jeg altid tilbage og � ske ged-
der, når de bliver sat fri. Lyst� skeri 
er ikke en hobby for mig, men en 
livsstil. Er jeg ikke ude at � ske et par 
gange om ugen, så mangler jeg det,« 
siger Rino Hansen.

Gedderne skal sætte ud igen

Da gedden er indenfor rækkevidde, 
tager Rino Hansen et fast greb i dens 
gæller med den ene hånd. Det er et 
greb, der gør det lettere at løsne kro-
gen fra geddens mund uden at kom-
me for tæt på � skens skarpe tænder. 
Da krogen er løsnet, sætter han ged-
den ud igen. Det er nemlig ikke lov-
ligt at tage gedder med hjem fra en 
række vandområder på Sydsjælland 
og Møn, men det generer ikke lyst� -
skerne.

»Indtil jeg står med gedden i hån-

den, er jeg hele tiden spændt på, om 
det lykkes at fange den, eller om den 
slipper fra mig. Men når jeg først har 
fået krogen ud af geddens mund, 
er det, fordi jeg har sejret over den, 
og så gør det ikke noget, at jeg skal 
sætte den ud igen,« forklarer Rino 
Hansen.

Når han � sker e� er gedder, fore-
går det på lavt vand med god sigt-
barhed og et lavt saltindhold. I dag 
er gedderne samlet i nogle begræn-
sede områder, men der er potentiale 
for, at gedde� skeriet kan udbredes 
til større geogra� ske områder, og 
derfor er � ere kommuner på Syd-
sjælland og Danmarks Sports-
� skerforbund gået sam-
men om at udvikle en 
bæredygtig lyst� -
skeindustri. Pro-
jektet har fået 
navnet Fishing 
Zealand, og 
deres mål er 
at indføre til-
tag, der kan 
øge geddebe-
standen og 
dermed ska-
be potentiale 
for en større 
turisme.

»Når vi ind-
fører biologiske 
forvaltningsmæs-
sige tiltag, kommer det 
både gedderne og
lyst� skerne til gode. Ged-
debestanden får bedre vilkår til at 
vokse, og lyst� skerne føler sig eks-
tra velkomne. Lyst� skere fra hele 
verden tiltrækkes af destinationer, 
hvor reguleringerne tilgodeser et 
bæredygtigt � skeri, fordi de oplever, 
at der bliver taget særligt hensyn til 
dem og deres ønske om at bevare 
� skebestanden,« fortæller Gordon 
P. Henriksen, der er projektleder 
og kommunikationsansvarlig for 
Fishing Zealand.

Det lave brakvand er fundamen-
tet for geddeturismen, men det 
kræver mere end en � skestang at få 
en gedde på krogen. Selv om vand-
standen sjældent når over halvan-
den meter, er der ikke mange steder, 
hvor det er muligt at � ske fra kysten. 
Bunden er alt for mudret, og man 
må derfor � ske fra båd eller jolle. 
Når man først har sat sig til rette i 
pontonbåden, sidder man over-
raskende komfortabelt på den lille 
stol med ryglæn. Men som nybe-
gynder kræver det lidt træning, før 
man kan manøvrere båden rundt. 
Når man skal sejle fra et sted til et 
andet, skal man ro, og det kan være 

udfordrende at holde kursen. Når 
man er kommet derhen, hvor man 
vil � ske, skal man padle frem og til-
bage med svømmefødderne for at 
undgå, at båden bliver blæst ud af 
kurs.

Finder meditativ ro

Med faste tag om årerne ror Rino 
Hansen længere ud i noret, for han 
har udset sig en række favoritsteder, 
som han har en særlig tiltro til. De 
seneste år har han typisk fanget 18 
gedder i løbet af en dag på vandet, 
men i år har fangsten været mere 
begrænset, og det får ham til at være 
opsøgende i sit � skeri.

»Jeg søger o� e tilbage til de steder, 
hvor jeg ved, at der har været � sk. 
Det handler om, at jeg er nødt til at 
have noget at tro på. Hvis jeg har 
været det samme sted lang tid, uden 
at der er sket noget, så prøver jeg at 
søge et nyt sted hen, for måske sker 
der noget,« forklarer Rino Hansen.

Når man tilbringer en hel dag på 
vandet med at � ske gedder, er der 
også tid til at observere landskabet 

omkring båden. Der er både æn-
der og svaner på vandet, og hu-
sker man at lø� e blikket, kan man 
være heldig få øje på en stor rov-

fugl. Stilheden brydes sjældent, og 
samtalen mellem Rino Hansen og 
hans � skemakker er sparsom. Ord-
vekslingen er kortfattet og handler 
o� est om dagens � skeri. Når sam-
talerne ikke er længere, hænger det 
sammen med, at de to lyst� skere 
be� nder sig i to både, der o� e be-
� nder sig � ere meter fra hinanden, 
men det handler også om, at � sketu-
rene er en måde at slappe af på.

»Jeg har en meditativ tilgang til at 
� ske og har ikke brug for at være so-
cial undervejs. Jeg bruger turene til 
at afstresse, fordi det giver mig mu-
lighed for bare at fokusere på at � ske 
og nyde de rolige lyde fra vandet og 
sivene,« siger Rino Hansen.

En uventet fangst

Når man � sker, bliver den meditati-
ve ro midlertidigt a� rudt, når der er 
bid på krogen. Da � sketuren e� er et 
par timer nærmer sig sin afslutning, 
får Rino Hansen bid for anden gang.

Han spænder linen hårdt, så � -
sken hopper op af vandet, og det 
høje spring afslører, at det ikke er en 
gedde, men en havørred. Han går i 
gang med at kæmpe med � sken og 
får den trukket op i båden.

»Vi ved godt, der også er andre � sk 
i området, men det er ikke altid, vi 
får dem på krogen. Når man fanger 
en � sk, får man lyst til at prøve igen, 
fordi man bliver bekræ� et i, at det, 
man gør, virker, og at � skene er der,« 
siger Rino Hansen.

Med et bestemt slag a� iver han 

havørreden og holder den frem 
foran de to kameraer, der er placeret 
på hans båd. På den ene åre sidder 
et kamera, der � lmer udsigten over 
vandet og � skens kamp for at slippe 
væk, mens det andet kamera er ret-
tet mod båden.

Fisketuren har nået sin ende, og 
bådene sætter kursen mod havnen 
i Jungshoved. Benene er ømme ef-
ter den konstante padlen, roningen 
kan mærkes i armene, og hovedet er 
tømt for tanker, der ikke kredser om 
� skeri. Da bådene er sikkert på land, 
� erner Rino Hansen de to kameraer 
fra årerne. Optagelserne dokumen-
terer tilsammen den oplevelse, man 
tager med sig hjem fra turen. Ged-
de� skeri handler både om at � nde 
meditativ ro i mødet med vandet 
og sivenes lyde, men det handler 
også om den glæde, der opstår, når 
man hiver en � sk op af vandet. Men 
glæden forsvinder ikke, når � sken 
sættes ud igen. Man har jo fangsten 
på � lm, og den kan man også prale 
med.

• Selv om Rino Hansen var taget afsted 

for at fange gedder, får han nogle 

gange andre fisk med hjem. Denne 

gang blev det til en havørred på 59 cm 

og 1,965 kg.

Meditation og gedder i é
Det sjællandske brakvand er fuld 

af gedder. Flere steder er gedden 

beskyttet, og fangsten skal derfor 

sættes ud igen, men det gør ikke 

oplevelsen mindre. En dag på vandet 

er meditation for hovedet, der kun 

a� rydes, når � skene bider på krogen

derfor er � ere kommuner på Syd-
sjælland og Danmarks Sports-
� skerforbund gået sam-
men om at udvikle en 
bæredygtig lyst� -
skeindustri. Pro-
jektet har fået 
navnet Fishing 

»Når vi ind-
fører biologiske 
forvaltningsmæs-
sige tiltag, kommer det 
både gedderne og
lyst� skerne til gode. Ged-
debestanden får bedre vilkår til at 

samtalen mellem Rino Hansen og 
hans � skemakker er sparsom. Ord-
vekslingen er kortfattet og handler 
o� est om dagens � skeri. Når sam-
talerne ikke er længere, hænger det 
sammen med, at de to lyst� skere 
be� nder sig i to både, der o� e be-
� nder sig � ere meter fra hinanden, 
men det handler også om, at � sketu-
rene er en måde at slappe af på.
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• Når Rino Hansen er ude at fiske, har 

han ikke brug for at være social. Han 

finder i stedet ro i naturen og lydene fra 

vandet og sivene.

• Det er muligt at holde gedden fast i et 

’gellegreb’, når krogen skal fjernes. På 

den måde undgår man at komme for 

tæt på geddens skarpe tænder.

tion og gedder i ét kast 

• Båd styres med årer, men motor-

kraften er benene, der padler med 

svømmefødder mellem de to pontoner 

i vandet. 

REJSEINFO

Transport: Kør til Jungshoved 
Nor, Præstø Fjord, Stege Nor eller 
Fane Fjord, hvor geddeiskning er 
særligt udbredt. Her er gedderne 
beskyttet, og de skal derfor sæt-
tes ud igen. 

Bådudlejning: Bådudlejning i 
Stege koster fra 600 kr. ink. benzin 
for én dag. Bådene kan lejes hos 
moenbaadene.dk  

Guidede ture: Der er lere mulig-
heder for at komme på en guidet 
tur. Turen koster fra 1.500 kr. pr per-
son for en dag eller 2.500 kr. for to 
til tre personer hos spikeshallow-
water.dk  

Info: ishingzealand.dk 

 ● GEDDEFISKERI
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Prisen inkluderer bl.a. fly t/r inkl. skatter/afgifter & transfers • 11 nt. krydstogt med MSC Fantasia
inkl. helpension, shows, underholdning samt stort udvalg af aktiviteter ombord

På dette 12-dages Middelhavskrydstogt med MSC Fantasia skal I opleve skønne Marseille, hyggelige Barcelona og 
smukke Valletta, på Malta, inden turen går videre til flere højdepunkter i Grækenland. I Grækenland skal I besøge 
Korfu, Katakolon med Olympia, Kreta og Pireus, som giver adgang til historiske Athen. Efter oplevelserne i Grækenland 
går turen videre til Civatavecchia, hvorfra I kan tage til fantastiske Rom.

Det store Middelhavskrydstogt • 12 dage

Afrejser 2017: 22. okt.

Korfu, Katakolon med Olympia, Kreta og Pireus, som giver adgang til historiske Athen. Efter oplevelserne i Grækenland

Dit personlige
rejsebureau


