
Sommerfiskeri efter Laks 
 

 

Lækker sommerlaks er faldet for ”den hemmelige” 

  

Når åerne bliver lave, varme og klare er det tid til, at du som spinnefisker begynder at lægge dit fiskeri om. Fart, både i 

benene og i agn, er afgørende for succes, og du kan derfor med rette gemme det lidt mere langsomme og dybe 

forårsfiskeri på hylden. Jovist laksen står stadig dybt, men den er nu villig til at flytte sig betydeligt længere efter vores 

agn, og oftest foregår det i et ekstremt hurtigt og voldsomt overfald lige under overfladen, hvor vi kan se det hele ske. 

Noget der kan få hjertet op i halsen på selv den mest inkarnerede laksefisker, og som gør at vi bare har lyst til at vende 

tilbage til åen igen og igen. 

 

Hvor farven på spinneren først på året gerne måtte være skrigende gul el orange er det nu ofte de lidt mere dæmpede 

nuancer der fungerer for mig. Faktisk har jeg i nogle år båret rundt på lidt af en hemmelighed, idet langt størstedelen 

af mine sommerlaks er fanget på en naturbrun variant af FC Spinner upstream 16 gr. En hemmelighed som nu er delt(i 

må love ikke at fortælle det til for mange;)), og som der måske også var et par stykker udover mig der kendte. 

Derudover synes jeg, at den varme gule farve sammen med rød/kobber og sort/guld fungerer rigtig godt. Disse farver 

er også fantastiske, når der kommer mange havørreder typisk i Juni. Som joker kan en lille nedstrøms spinner i 

naturbrun el sort prøves på en svær laks. 



  

Når jeg fisker om sommeren i klart og lavt vand, så er jeg ikke nær så fokuseret på at skrabe bunden som i det tidlige 

forår. Min teori er at laksen nok skal komme og hente spinneren. Som regel er det rigeligt at lade spinneren synke et 

halvt til et helt sekund og så starte spinneren i midten af vandsøjlen, og på grødefyldte pladser kan den startes helt i 

overfladen. Derudover fisker jeg oftest meget aggressiv, idet jeg ved på pladser på modsatte side kaster jeg stort set 

tværstrøms, måske en anelse opstrøms, så udsvinget på spinneren bliver hurtigt og aggressivt lige foran laksen. Det er 

farten på agnen laksen reagerer på. Og det er her at vi som spinnefiskere lige nu har en kæmpe fordel i forhold til 

fluefiskerne, der er mere afhængige af, at der er træk i linen til at give fart. 

 ”Den nu knap så hemmelige”  

Ved pladser er det igen de berømte strømskel jeg fisker efter. Dvs alle steder hvor en sivpynt, kogleaks(dem der ligner 

purløg), træer osv stikker ud fra bredden og giver et strømskel efterfølgende. Er pladsen på modsatte side så kaster 

jeg typisk helt tæt på bredden ca. en meter ovenfor strømskellets start, så laksen, der er lige på spidsen af eksempelvis 

kogleaksen, får spinneren hurtigt forbi hovedet og væk fra sig, og dermed kun har en brøkdel af et sekund til at 

reagere på den. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3 sikre farver til sommerfiskeriet 



 

Pladserne på egen side kan stadig affiskes med lange kast op forbi strømskellene og så affisket dybt og hurtigt hjem. 

Men de kan med held også affiskes, så spinneren svinger hurtigt rundt foran fisken. Dvs i praksis et kast lidt opstrøms 

til midten af åen, så du timer det til at spinneren får svinget nedstrøms lige foran, hvor laksen står. Dette er en taktik 

der fungerer fremragende i sving med høje grødeknolde og alknuder, hvor man reelt bare kan starte indspinningen, 

når spinneren rammer vandet og dernæst lade den svinge højt ind over knoldene.  

På sådanne pladser ser du stort set altid spinner og laks, når fisken tager, og det er bare så fedt. 

 

 

Håber I kan bruge tipsene, og at de vil give masser af laks for Jer. Næste artikel bliver til sensommeren/efteråret. 

  

Knæk og bræk 

Torben Smedegaard 


