
� SPINNEFISKERI I ÅEN:

RIMTER PÅ
WOBLER
Rimtefiskeri er er normalt noget man forbinder med
medegrej, men den smukke skallelignende
fisk byder også på sjove oplevelser med
UL-spinnegrejet.

Af Bram Bokkers
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SOMMETIDER TRORMAN, at lystfi-
skeriet ikke rigtigt har nogen uud-
forskede hjørner. Du har under-
søgt alt, og du har fanget næsten
alt med de metoder, du kender.
Men alligevel er det ikke altid så-
dan. Der kommer altid nye meto-
der frem, som gør lystfiskeriet
spændende og udfordrende. For
mit vedkommende startede mit
rimtefiskeri med wobler helt af
sig selv på en varm forårsdag:

IKKE EN VIND rør sig, sveddråber
løber ned af min ryg, og det er så
varmt, at det er svært at tro, det
stadig er forår. Efter et elendigt
forår giver modernatur endelig
det, vi har ventet på så længe. Vi
er lige midt i det, og alle de timer
med sol, som vi har savnet tidli-
gere, bliver nu betalt fuldt tilbage.
Men selv om varmen er der, er na-
turen stadig et par uger bagud.
På grund af varmen midt på da-

gen, beslutter vi os for at gå op ad
åen i de tidlige morgentimer og
starte fiskeriet der. Aborrerne er
ikke særligt aktive – de venter
indtil de lækre småfisk svømmer
op ad floden. Men det bør stadig
være muligt at fange fisk.
I løbet af de sidste par uger har

vi haft flere fangster af andre arter
end vanligt. Ganske ofte har det
været rimter, der hugger på vores
woblere. Og det sker oftere og of-
tere.

MERE END ÉN GANG tager temme-
lig store rimter vores woblere og

ruller rundt i vandet. Og til sidst
beslutter vi os for at fiske målret-
tet efter rimterne med vores ultra
lette spinnegrej, hvilket er en dej-
lig forandring.
Med vores nye udfordring i

baghovedet, går vi på udkig efter
fiskepladser, hvor rimten er. Det
skal helst være steder med sand-
banker kombineret med bundve-
getation og sten, hvor strømmen
er god og stærk. Her lader vi bå-
den drive og kaster vores agn ud
med korte kast. Vi bruger små
højtgående woblere med en
længde på cirka 4 cm. Med den
type grej er vi i stand til at fiske
hen over den grønne vegetation
uden, at woblerne satte sig fast.

SÅ ER DET PÅ MED SOLBRILLERNE.
Blikket er fastfrosset på wob-
lerne, og det er så klart, at vi tyde-
ligt kan se fiskene svømme rundt.
Regulære stimer af rimter svøm-

Det er de grove rimter, der
hugger på wobleren. Fangster
af fisk op til tre kilo er ikke
ualmindeligt. Og på let grej –
hvem tænder ikke på det.

Små buttede wobler i
4 centimeters versioner har

vist sig at være effektive i jagten
på rimten. Her er det en 4 grams

Illex Chubby 38.

Meget dansk fiskevand er
uafprøvet i forhold til rimtefiskeri
med spinnegrejet. Men det er i
foråret, at fiskeriet er på toppen.

En grov rimte som denne er det
ypperste på det lette grej.

Et trofæ der er værd at
opsøge – så pak grejet og

kom af sted.
Mulighederne

er derude.

�

mer gennem vegetationen, mens
større fisk holder ensomt vagt i
nærheden af en åben plads mel-
lem vandplanter og noget grus. Vi
ser, at grupper af rimter bliver fik-
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seret på en bestemt type føde.
Nogle rimter har travlt med at
spise grønt, mens andre pludselig
bryder ud af gruppen og laver
voldsomme angreb på byttedyr,
som driver forbi. Præcis dette sker
samtidig med, at de ignorerer
vores woblere fuldstændigt. Vi
ændrer derfor vores indspinnings-
hastighed, og kører woblerne
langsommere ind. Men den stra-
tegi bringer os desværre ikke vi-
dere. Mange rimter følger efter
vores agn, men de vender om lige
foran båden.
Efter et stykke tid opsummerer

vi vores iagttagelser og erfarin-
ger: Vi har fisket vores woblere
med en mellemhurtig hastighed
og bemærker, at det er på kast
langs bredden, at vi fanger de
større rimter. Sandsynligvis fordi
der er mest yngel lige her.

MED ET PAR SMÅJUSTERINGER af
grejet kommer der dog hul på byl-
den: De bedste kast og den opti-
male præsentation fås med en let
spinnestang og hjul kombineret
med en 4-kilos fletline monteret
med et stykke 0,18-0,22 fluoro-
carbon forforfang for enden.
Som agn til rimterne fortrækker

jeg de franske Illex-woblere. De
skal være af den mere højtgående
type som fx Chubby 38. Den har
en længde på 3,8 cm og en vægt på
fire gram.Med det grej kanman fi-
ske effektivt og spinne wobleren
ind hurtigt og tæt på overfladen

Rimten finder du flere steder i
Danmark – bl.a. i Odense Å og
Susåen som vi skrev om i
Fisk & Fri nr. 2 marts 2011. Her
finder du gode rimtelokaliteter.

INFOBOX 1

RIMTEN er et medlem af karpe-
familien (Cyprinidae) og dens la-
tinske navn er Leuciscus idus. Den
ligner en stor skalle, men du kan
genkende den på dens grålige fin-
ner, mindre skæl og gule øjne.
Skallen har røde finner, større skæl
og røde øjne.
FISKEN er kønsmoden efter 3 til
4 år og kan blive op til 18 år gam-
mel. Det meste af sommerhalvåret
æder den sig tyk ude i brakvands-
områderne, men trækker ofte op i
åerne efterår og vinter – og gyder i
marts – april. I visse åer findes des-
uden bestande der bliver i åen hele
året – eksempelvis den øvre del af
Susåen.Unge rimter brødføder sig
selv primært med dyreplankton og
vandplanter. En voksen rimte spi-
ser også mange insekter og små
fisk. Unge rimter lever ofte i
flokke. Maksvægten i Danmark
ligger omkring 4 kilo og 70 centi-
meter.

FAKTABOX 3
I Danmark findes der en del gode
rimte-lokaliteter. Her har du et par
eksempler på rimtevande.

Jylland:Vidå og Gudenå.
Fyn:Odense Å og Vindinge Å.
Sjælland: Susåen, Tryggevælde
Å, Køge Å, Tude Å, Halleby Å,
Ringsted Å og Fladsåen.
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uden, at den slår ud af kurs. Så sim-
pel er metoden, der har vist sig at
være ultra giftig. Vi har fanget
massevis af fisk over 50 centimeter
– inklusiv flere fisk over de magi-
ske 60 centimeter og cirka 3 kilo.

SOM SAGT er der altid nye udfor-
dringer og metoder, man kan til-
passe sit fiskeri efter. Ting du ikke
havde set og drømt var mulige i
første omgang. Og det er efter min
mening en af de ting, der gør lyst-
fiskeriet så sjovt.

Wobleren skal spinnes hurtigt ind for at udløse hug. Det er vigtigt, at
du vælger en type wobler, som kan det.


