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 Af Henrik V. Pedersen 

Anbefalet grej: 
 
Den nederste del af Karup Å, hvor foreningen råder over stykker ved Mogenstrup/Fly, er den del, 
hvor åen er mest vandrig og bredest. Her kan man anvende både 1. og 2. håndsfluestænger.    

1-håndfluestænger til denne strækning bør være i den kraftigere ende fra 9-11 fod line klasse 7-9.  

2-håndstænger i 12-14 fod lineklasse 8-9 er særdeles velegnede og vel nok det mest anvendte på 
denne del af åen. 

Om man er til 1- eller 2-håndsstænger er en smags-/vanesag - personligt fortrækker jeg en lang 1-
håndstang 10-11 fod lineklasse 7-8. 

På strækningerne ved Høgild og Karup Kirke er åen noget mindre og der er ikke behov for de lange 
kast. Til gengæld kan der være høj bevoksning, som betyder at en lang 1-håndsfluestang gerne 10-
11 fod i lineklasse 6-8, vil være en ideel udrustning. 

Til å-fiskeri er en WF-line klart at foretrække, idet den er ideel til hurtig omskiftning mellem korte og 
lange kast. Et skydehoved, som jeg anvender ved kysten, fungere bedst ved lange kast og den 
megen løsline vil hænge fast i alt lige fra græs, brændenælder og støvler til pigtråds- og elhegn - 
især ved natfiskeri. 

Sæsonen igennem: 

Fra sæson starten 1. marts frem til medio april er det mest nedfaldsfisk (genudsættes) og 
grønlændere, der fanges grønlænderne er oftest under mindstemålet (40 cm) men enkelte gode 
fisk fanges. Der tages dog også en del overspringere, som kan være ganske flotte fisk på 2-5 kg, 
samt enkelte steelheads. Til dette fiskeri anvendes hurtigt synkende liner (min personlige favorit er 
Tiny's TS200/300 - der skal fiskes dybt og langsomt. Fluerne er oftest ganske farvestrålende (gul, 
orange, rød... gerne med lidt flash i). Små rørfluer bundet på messingrør (Loops brassbottel type) 
med vinger af tempelhund/polarræv el.lign. i skrappe farver kan være meget effektive, især hvis 
vandet er koldt og uklart. Hvis vandstanden ikke er alt for høj og vandet dermed ikke specielt uklart, 
har jeg haft held med små dobbeltkrogede udgaver af rejefluer (ex. G.P.).  

På denne tid af sæsonen kan der fiskes hele dagen, er vandet meget koldt kan det være en fordel 
at fiske lidt op ad dagen når vandtemperaturen er højest.  

Allerede i slutningen af april begyndelsen af maj måned indløber de første fangster om opgangsfisk 
- oftest store fisk på 4-9 kilo. Der er naturligvis langt mellem disse fisk og det er da også oftest de 
samme meget lokalkendte fiskere, som hvert år fanger nogle af disse. Tilsyneladende tages mange 
af disse fisk i dagtimerne, måske fordi aften-/natfiskeriet ikke dyrkes så meget før længere hen på 
sommeren. En anden mulig forklaring er, at grøden endnu ikke står så højt og at fiskene derfor 
nemmere ser fluen - hvor de om sommeren står meget bedre skjult i dagtimerne. De lystfiskere 
som jeg ved har fanget nogle af disse første opgangsfisk har anvendt klassiske havørred vådfluer i 
mellemstørrelse (4/6) gerne fisket på normalsynkende line. Da kun de allermest lokalkendte ved, 
hvor disse fisk står fra år til år - vil jeg anbefale en ret hurtig gennemfiskning, idet det gælder om at 



finde fisken. Disse tidlige fisk er ganske hugvillige men for at kunne fiske hurtigt og samtidig få 
præsenteret fluen fornuftigt ville jeg selv vælge en normalsynkende line og en mellemstor rørflue 
(gerne med farverne sort, blå og sølv). 

Efter grundlovsdag begynder det egentlige sommerfiskeri. Dette praktiseres mere og mere som 
natfiskeri. Personligt foretrækker jeg det tidlige morgenfiskeri, idet jeg synes at man her har de 
største oplevelser naturmæssigt. Det er også ofte om morgenen, at man ser de fascinerende store 
træk af fisk, som dog kan drive en til vanvid - da de kun yderst sjældent hugger. Fisker man om 
natten er det mest normalt, at anvende flydende eller intermediate liner og ganske store fluer fisket 
højt i vandet - så fiskene kan se silhuetten mod den lidt lysere himmel. På sommerdage med blæst 
og regn, hvor fiskene ikke er så sky, bør man forsøge sig med fiskeri i dagtimerne. Brug gerne en 
normalsynkende line og mellemstore fluer (hedefluen i str. 4/6 kan anbefales som god allround 
flue). 

I sensommer perioden august/september kan der være ganske mange fisk i åen, men de er oftest 
svære at fange. Store rørfluer i døgnets mørkeste timer kan være løsningen - men prøv at 
eksperimentere med størrelse, dybde og ikke mindst hastighed - det er ofte dem der gør det 
uventede, som fanger fisk når det er svært. 

Efteråret september/oktober - nu begynder fiskene at være lidt farvede og kan være særdeles 
vanskellige at fange. Det er oftest bedst i perioden lige efter grødslåningen, hvor der skal findes nye 
standpladser, eller hvis et træk af nye fisk skaber lidt kamp om pladserne. Mod sæsonens slutning 
falder vandtemperaturen og fiskene bliver endnu mere territoriale. Der bliver derfor ofte en periode 
til allersidst i sæsonen, hvor det bliver lidt nemmere, at få dem til at hugge. Nu skal de nærmere 
irriteres/provokeres til at hugge og man kan vende tilbage til forårets skrappe farver. Fanger man 
en fisk sidst på sæsonen skal man nøje overveje, om det ikke er bedst at genudsætte den. Selvom 
fisken måske ser pæn "halvblank" ud når den er nyfanget, så viser den sig ofte at være knap så 
blank når man kommer hjem med den. Hunnerne har nu ganske kraftig rognudvikling og er derfor 
ikke nogen kulinarisk nydelse - lad tvivlen komme den anklagede til gode. 

  

  

  

  

   
 


