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Af Henning Pedersen 
hp@sportsfiskeren.dk

Vinden kommer fra nord, som vi har hå-
bet og ventet denne morgen. Fra toppen af 
skrænten kan vi se, at det er til at fiske på 
pladsen, men bemærker samtidig, at van-
det er chokoladebrunt et pænt stykke ud 
fra land. Men selvfølgelig skal pladsen ha-
ve en chance.

En halv time senere hugger den første 
ørred. En undermåler. Men kort efter af-
slører en stor hvirvel tæt på land, at der er 
gode fisk i farvandet. Lars lægger sin flue 
ud til fisken, og efter et par kast er der fast 

fisk. Efter en god fight lander han sikkert 
en havørred omkring de 60 cm i flot, gyl-
den gydedragt. Efter fotografering kan den 
svømme videre ude i Storebælt.

Tændte tidligt på kystfluefiskeriet
Lars Juel Hansen bor i dag ved Hol-
bæk, og fra denne midtsjællandske ba-
se kører han ud til sine foretrukne kyst-
pladser på Vestsjællands kyst eller i Ise-
fjorden – alt efter årstid og vindretning. 
Lars kommer oprindelig fra Frederiks-
værk, hvor han fik smag for kystfiskeriet 
som deltager på et ungdomsskolehold, da 
han var teenager. Det stod hurtigt klart for 
ham, at det især var kystfluefiskeriet, han 
brændte for. 

I dag har han 24 års erfaring som kyst-
fluefisker og mange havørredfangster på 
samvittigheden, ikke mindst på sin fore-
trukne flue ”Kobberbassen”, som nærmest 
er blevet hans varemærke. Erfaringerne fra 
de mange ture deler han gerne ud af som 
instruktør i Danmarks Sportsfiskerfor-
bund, hvor hans kurser og guidede ture of-
te er overtegnede.

Kend din plads
– Det gælder om at udvælge sig nogle kyst-
pladser, som man så fisker på ofte og der-
med lærer rigtig godt at kende, anbefaler 
Lars og fortsætter:

– Når man fisker de samme pladser man-

ge gange, lærer man, hvordan de fisker på 
forskellige tider af året og under forskellige 
vind- og vejrforhold. På den måde kan man 
opbygge en samling af pladser, så man al-
tid har et sted at tage hen uanset forholde-
ne, siger han og slår fast, at det ikke nyt-
ter noget at køre rundt efter de fangstrap-
porter, man finder på nettet eller i blade-
ne, for de fisk er jo fanget, og man kom-
mer tit for sent.

Lars fisker ikke så meget om somme-
ren, men starter sit fiskeri i slutningen af 
august, og frem til oktober fisker han mest 
efter trækkende fisk på den åbne kyst ud 
mod Storebælt og Kattegat. 

Fra oktober kommer Isefjorden mere 
og mere i spil, og fra november og frem til 
slutningen af marts går langt de fleste ture 
til fjorden. Fra april og frem til juni er det 
igen den åbne kyst, der lægger vand til det 
meste fiskeri.

– Jeg fisker mest om morgenen, hvor jeg 
synes, at fiskeriet er bedst. Jeg kan godt li-
de at komme til en plads som den første 
og vide, at den har haft ro hele natten. Og 
så er morgenfiskeriet også praktisk, når 
man skal have alle enderne til at mødes i 
en travl børnefamilie, siger Lars Juel Han-
sen smilende.

Kend din fisk
Lars lægger også stor vægt på at have et 
godt kendskab til den fisk, han fi- Der gik ikke lang tid, før Lars kunne lande en stor, vild kystørred.

Kobberbassernes 
      herre 

I de rette hænder er selv den simpleste flue farlig for ky-

stens havørreder, og de hænder sidder på Lars Juel Han-

sen. Han er manden med fingeren på pulsen, når det 

gælder kystfluefiskeriet på Vestsjælland og i Isefjorden.

Hurtigt snapshot af 60 cm rå efterårs-

skønhed.
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sker efter. Hvis man ved, hvordan hav-
ørreden lever, har man også langt stør-
re chance for at finde den ude på kysten. 

– Fiskene har behov for at søge føde og 
for at beskytte sig. Derfor gælder det 
om at opsøge steder med mange føde-
emner, og hvor der samtidig er områder, 
hvor ørreden kan skjule sig, fortæller han. 

– Det gælder derfor om at vide, hvor og 
hvornår de enkelte fødeemner er på de 
pladser, man opsøger. En del kan man læ-
se sig til, men det gælder først og fremmest 
om at gøre sig sine erfaringer gennem mas-
ser af praktisk fiskeri, siger Lars.

Som vandplejeaktiv i flere foreninger 
glæder det ham meget, at flere og flere af 
de fisk, han fanger, har ubeskadigede fin-

ner. De har derfor ikke haft en længere op-
vækst i et dambrug, men er enten udsat 
som yngel eller resultat af gydning i de lo-
kale vandløb.

– Det er dejligt at se resultater af det ar-
bejde, der er blevet gjort, siger Lars og for-
tæller desuden, at han gerne tager et par 
ørrederne med hjem til køkkenet, når der 
har været fangst, men mange af fiskene 
sætter han nu ud igen.

Flyt dig
Lars er ikke typen, der stiller sig op på en 

pynt og venter på, der kommer en fisk for-
bi. Tværtimod finder han det meget vig-
tigt at være opsøgende i sit fiskeri. Derfor 
vælger han også ofte at opsøge kyststræk-
ninger, hvor der kan fiskes hen over længe-
re strækninger. Hvis han ikke har set eller 
fanget fisk i løbet af en time til halvanden, 
kører han videre til en anden plads.

– Jeg fisker så vidt muligt bevægeligt, 
og starter sjældent på spidserne, men der-
imod inde i de små bugter, hvor der er 
blæretangsbælter. Her er der både føde-
emner og skjul til fiskene, og her viser fi-

skene sig ofte. Hvis jeg ser eller mær-
ker fisk, er jeg parat og holder fokus, for 
der er ofte flere sammen i et område. 
Om efteråret har Lars rigtig gode erfaringer 
med at fiske tæt op af bælter med ”snørre-
bånds-tang”, som giver skjul til mange fø-
deemner. Om foråret er det derimod den 
lidt kedelige mudderbund inde i fjordene, 
der kan give mange fisk, som er på jagt ef-
ter rejer og børsteorme.

Fisk hurtigt og hold fokus
– Når jeg fisker, tager jeg fluen meget hur-
tigt ind. Den skal skille sig ud fra de andre 
ting i vandet. Jeg tror, ørreden tænker, at 
det, der flygter, nok er noget spiseligt, siger 
Lars, og fortsætter:

– Jeg bruger et glasklart intermedia-
te skydehoved, for det giver en rigtig god 
kontakt ud til fluen. Linen skal nemlig ik-
ke først rettes ud, når fisken hugger. Derfor 
mister jeg også meget få fisk.

Lars lægger gerne sine kast, så fluen så 
vidt muligt fiskes henover overgange mel-
lem sandbund og det mørke bælte inde ved 
land. Det kræver lange kast, men det er 
hans erfaring, at fiskene ofte trækker langs 
denne kant. Han fisker også gerne i grum-
set vand, men især lige i overgangen mel-
lem grumset og klart vand.

– Brug øjnene. Det er det bedste værk-
tøj, du har med på dine fisketure. Et bøl-
geskvulp, der går den forkerte vej. En hvir-
vel fra en fisk. Når man kender en plads 
godt, opdager man, at fiskene ofte viser sig 
de samme steder, så dem holder jeg selv-
følgelig ekstra godt øje med, siger han og 
slutter: 

– Byg videre på dine succeser. Hvis du 
tror på det, du laver, er du mere fokuseret 
og fanger mere!”

Kobberbassen – enkel og effektiv
”343 havørreder tager ikke fejl”. Sådan lød 
overskriften på en lille artikel, Lars Juel 
Hansen skrev for et par år siden. Det var 
nemlig det antal ørreder, han på det tids-
punkt havde fanget på den enkle, men ef-
fektive flue ”Kobberbassen”, som har væ-
ret Lars’ foretrukne våben de sidste 7-8 
år.

– Min version af Kobberbassen er en 
meget enkel flue, hvis eneste bestandde-
le er krog, vægtbelastning og kobberdub-
bing. Den blev skabt som en tangloppe-
imitation, men faktisk er dens styrke, at 
den ligner en masse fødeemner som tang-
lopper, rejer, tanglus, kutlinger og fiske-
yngel uden at ligne noget helt præcist. Jeg 
fisker den hurtigt i lange tag og min erfa-
ring er, at den ikke kan fiskes for hurtigt, 
slutter Lars.

38 år. Bor på landejendom udenfor Holbæk.

Uddannet ingeniør og arbejder i dag som teamleder ved Novo Nordisk.

Næstformand og vandplejeansvarlig i Ølsted og Frederiksværk 

Sportsfiskerforening.

Vandplejearbejde i Tuse Ås Ørredsammenslutning.

Instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2002.

Lars flueboks indeholder mange forskellige fluer, men det er den enkle Kobberbasse, 

der som regel kommer i brug.

. 

Lars Juel Hansen som han ofte ses. Han er kendt – eller måske nærmere berygtet – for at fange rigtigt mange kystørreder på flue.

 Kobberbassernes Herre

Lars’ fluer

Der er mange forskellige fluer i Lars’ 

flueboks, men skal han vælge tre fa-

voritter bliver det: Nederst ”Kobber-

bassen” som næsten altid er første-

valget. Øverst ”Flammen” i fluo-grøn 

eller orange version, der er god i 

grumset vand. Midt i en ikke-navn-

given rejeimitation, som kommer på 

forfanget, når de andre ikke virker.

Lars’ gear

Det meste af tiden fisker Lars med en 

let klasse 6 udrustning. Stangen er 9 

fod, og skydehovedet er en langsomt 

synkende glasklar intermediate-line. 

Skydelinen er flad nylon. Forfanget er 

på 12 fod og slutter i en spids, der va-

rierer fra 0,22 mm til 0,28 mm afhæn-

gig af fluestørrelsen.
 I hårdt vejr skifter han til en klasse 

8 stang på 10 fod.

Lars Juel Hansen


