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tur med små ben
6 På
Fisketur i Strandparken
Øjnene er stift rettet mod proppen,
der ligger helt stille derude foran sivene. Så sker der noget – proppen begynder at vippe og lave små ringe i
vandet. Pludselig glider den hen over
vandfladen og dykker under! Så er det
om at få løftet stangen og få trukket linen ind. Et øjeblik efter står den lille
storfanger med sin første, sprællende
skalle i hånden – stolt som en pave!

Denne folder giver forældre eller bedsteforældre gode råd om, hvordan I
sammen med ungerne kan få en dejlig oplevelse ved at være ude på den
første fisketur efter skaller og andre
småfisk.
Det er billigt at købe fiskeudstyr til begyndere – men I kan også, bortset fra
krogen, lave det hele selv. Jo simplere
udstyret er, jo enklere er det at bruge.

Turen i denne folder går til Strandparken ved Ishøj. Men der findes mange
andre gode fiskesteder. Nogle steder
er fiskeriet frit – andre steder skal man
købe fiskekort af den, der har fiskeretten. I Strandparken er fiskeriet de fleste steder frit. Husk dog, at voksne
fiskere altid skal have et fisketegn. Det
købes på posthuset og koster 125 kr.

Lidt om fiskene
Når I har fanget en fisk
Hvis den stolte fanger ikke vil have fisken med hjem for at lave et festmåltid af den, skal I sætte den ud igen
– efter forsigtigt at have lirket krogen
ud af munden. Med våde hænder gør I
mindst skade på fiskens skæl og slimlag.
Hvis I vil have fisken med hjem, skal I
slå den ihjel ved at slå oversiden af hovedet mod en sten eller noget andet
hårdt.
Skalle
Skallen er den fisk, der er flest af på det
lave vand inde ved bredden. Den har
store, blanke skæl, rødlige øjne og en
kløftet hale.

Det er en lille fisk, der normalt kun bliver 10-20 cm. Det er ikke nogen god
spisefisk.
Skallen lever både af larver, snegle,
krebsdyr og blade fra vandplanter.

Brasen
Brasen ligner skalle, men kan kendes
på, at finnen under halefinnen er meget
længere, og så har ryggen på især store
fisk en pukkel bag hovedet. Den kan
blive meget større end skallen – op til
flere kilo. Det er en udmærket spisefisk,
hvis man kan forlige sig med de mange ben.

Brasen lever på lidt dybere vand end
skallen. Den spiser larver, orme og småmuslinger, som den sutter op fra mudderet i bunden.

Aborre
Aborre kan kendes på, at den har to
rygfinner – den forreste har pigge.
Kroppen en grønlig med mørke, lodrette striber.
De aborrer, I fanger tæt ved bredden, er
normalt ret små, men på dybere vand

kan man være heldig at fange fisk på
over et kilo. Kogt eller stegt er den meget velsmagende.
Aborrer er rovfisk. Som små lever de af
krebsdyr, orme eller larver. De større
spiser mindre fisk.

Rimte
Rimten ligner en stor skalle, men den
har gullige øjne og en hale, der er mindre kløftet.
Det er en vandrefisk, der lever i søer eller brakvand. Om foråret trækker store
rimter op i åerne for at gyde (lægge æg).
Gamle fisk kan veje flere kilo. Nogle
anser den for en god spisefisk.
Rimter lever mest af muslinger, snegle
og krebsdyr.

Udstyret
For de små børn er det ikke udstyret,
men spændingen ved fiskeriet, det
handler om.
I kan lave udstyret selv, lige som bedstefar gjorde det: hasselkæp, snor, korkprop, møtrik, krog og regnorm.
I kan også vælge at købe en begynderpakke med stang, hjul, line, prop, synk
og krog. Det er billigt (under 100 kr.)
– og fungerer faktisk lidt bedre.

Stang og hjul
Stangen skal være på ca. 7 fod (2 meter). Den er god til mange slags fiskeri.
Køb et hjul til de større børn – så kan
de kaste proppen langt ud i vandet, og
de får bedre styr på linen.
Hvis børnene er yngre end 8-9 år, er det
bedst helt at undgå hjul: Bind linen fast
i stangens topøje (den yderste ring).

Line
Brug en tynd line (15-20 mm) – den er
tyk nok til at hale selv en stor brasen i
land.

I kan også bruge en lille klump vådt
franskbrød, som I klemmer omkring
krogen. Søde majs fra dåse er en anden
mulighed. Til aborrer er regnorm den
bedste agn.

Prop
Proppen (flåddet) er vigtig
for, at I kan se, om en fisk
er ved at bide på krogen.
Ved at skyde proppen op
eller ned ad linen afpasser I længden af det stykke
line, der er under vandet. På den måde
sørger I for, at krogen hænger i den rigtige dybde – cirka 10 cm over bunden.

Knuder
På tegningen er vist en god knude til
at binde linen fast til krogen eller stangen med. Hvis I ikke kan finde ud af
tegningen, er der en anden løsning: Slå
først en knude for enden af linen
– derefter binder I krogen fast med en
knude, I kender.

Synk
For at krog og madding kan synke ned
i den rigtige dybde, skal I sætte noget tungt (et ”synk”) på linen nogle cm
over krogen. I kan købe små hagl med
en revne i til linen – ikke blyhagl, der
er skadelige for fugle og miljøet.

Hvordan fisker man?
Kast proppen ud foran sivene. Hvis
proppen glider hen over vandfladen
eller dykker ned under vandet, er der en
fisk på krogen. Så skal I stramme linen
op ved roligt at føre spidsen af stangen
ind mod bredden eller ved at spole
linen ind.

Krog og madding
Køb en lille krog størrelse 10-12.
Den bedste madding (agn) til
fiskeri efter skaller er ”melorme”
(maddiker), som man køber i
lystfiskerforretninger.

Sådan finder du vej
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Langs ydersiden af
tagrørene er der
en træbro. Længere inde mod
Skovvej er der
en bådebro –
mellem de to
broer er der små
sandstrande.
Der er skaller,
brasen og aborrer
i søen.
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Forslag til gode fiskesteder
Lad være at fiske fra badestranden. Det
er i indsøerne, I har en chance for at få
bid. De fleste steder langs søbredderne
er der tagrør eller siv. Her er det ikke
til at fiske, men find nogle steder, hvor
der er en lille sandstrand mellem sivene.
For de små børn, der fisker uden hjul,
er det bedst at fiske fra en lille bro – så
er man derude, hvor fiskene er.
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Strandparken er et meget stort naturområde med klitter, indsøer og strande,
der følger kysten fra Avedøre til Hundige. Denne folder fortæller om mulighederne for at fiske ved Ishøj og Vallensbæk. Afstandene i Strandparken er
store, så det kan være en god idé at tage
en cykel med.
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fisker med
stang og hjul
og kan kaste
ud på det dybere
vand, er der chance for
lidt større fisk – rimter eller aborrer.

Fra træbroerne er der et fint skallefiskeri for de mindste. Her er også
toiletter samt borde og bænke. Prøv
også at fiske fra de små sandstrande
ind mod land.
Under de høje broer er der ingen siv
– måske er der fisk!
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Fiskeri forbudt. Endvidere er der i
området vest for Ishøj Havn fiskeforbud fra 16/9-15/1

