
Med den rørformede 
mund på undersiden 
af hovedet støvsuger 
støren bunden for 
føde – og i dette 
tilfælde vores agn. 

Danmarks vildeste størfiskeri!

TeksT & foTo: Peter KirKby

– et anderledes put & take eventyr

Størfiskeri i Canada og Rusland  
har de fleste rejselystne lystfiskere  
hørt om, men hvor mange er  
klar over, at der også kan fanges  
stør nær Svendborg?  
Dansk størfiskeri er tilsyneladende  
bedre end de fleste aner,  
så fiske-feber drog på  
størekspedition til Sydfyn.
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fiske-febers to udsendte 
oplevede nogle heftige 
hugperioder, hvor de til 
tider knap kunne nå at 
lande og afkroge en fisk, 
før den næste kastede 
sig over en af de andre 
stænger. Her var der tid til 
et foto ovenpå en hektisk 
periode bag stængerne.

Danmarks vildeste størfiskeri!
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idt vest for Svendborg ligger ”Blue 
Rock” – et put & take vand, der 
på mange måder skiller sig ud fra 

mængden. Ud over de gængse ørredarter 
findes der karper, maller og ikke mindst et 
imponerende antal russiske og sibirske stør. 
Af samme grund havde min kammerat Ja-
cob og jeg allieret os med vandets ejer og 
vejrguderne i håb om en størdyst i løbet af 
efteråret.

- Når I starter, kan der ikke gå mange mi-
nutter, før I har den første på land, lyder den 
skråsikre bemærkning fra Søren Wiggers, da 
vi møder ham ved søen.

Den slags bemærkninger luner – især når 
man har planer om at fange sin første danske 
stør – men de kan også have en bagside... 
Man behøver ikke at have fisket mange år 
for at vide, at bombesikkert fiskeri og fangst-
garantier i realiteten sjældent eksisterer. Selv 
de mest sikre pladser og metoder kan plud-
selig svigte – særligt når der falder en skråsik-
ker bemærkning af.

I dette tilfælde er bemærkningen dog 
ganske velbegrundet. Der graves stadig grus 
i søen, og den del af vandet, vi skal fiske i, er 
normalt lukket for fiskeri. Fiskeriet har dog 
været afprøvet med succes, og som Søren 
siger:

- To gange tidligere har der været fisket 
på pladsen og begge gange var første stør på 
land indenfor et kvarter...

Altså er det med høje forventninger, at 
vi slæber det allermest nødvendige fiskegrej 
(cirka en bilfuld) ned til pladsen.

Selvom støren er en udpræget rovfisk, 
så søger den ofte sin føde bundnært og ved 
hjælp af en god lugtesans. Planen er derfor, 
at fiskeriet skal foregå på bedste mede-manér 
med karpestænger, bidmeldere og agn base-
ret på ørredpiller.  

FørSte Stør eFter Fem minutter. Det er 
sen eftermiddag, da de første liner er i van-
det. Desværre er alt roligt – foruroligende ro-
ligt. Den melding, der har lokket os af sted til 
vandet er en fantastisk fangstrapport fra Al-
lan Nielsen, der i juli fangede intet mindre 
end 12 stør og 1 ørred. Han startede fiskeriet 
klokken 6.00 om morgenen og allerede klok-
ken 6.05 havde han den første stør på land. 
Siden var det gået slag i slag med yderligere 
11 stør og en enkelt ørred på land. Hvis Al-
lans resultat er standarden, så er vi allerede 
en halv time efter tidsplanen med den første 
stør – og uret tikker...

Det er egentlig fint nok, at der lige er tid 
til at snakke og ikke er fisk med det samme 
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Effektive støragn
De forskellige størarter rundt om i verden er alle 
rovfisk med en veludviklet lugtesans. De kan fanges 
på en lang række forskellige agn så som fiskestykker, 
blæksprutter, regnorm og rogn. Vi havde valgt at be-
nytte takler og agn, som i høj grad er de samme som 
benyttes til en del karpefiskeri Da de fisk, som vi var 
efter, er udsatte opdrætsfisk, var vi sikre på, at de i 
høj grad genkendte foderpiller som god og nærende 
kost. Af samme grund fiskede vi med blandt andet 
ørredpiller og såkaldte ”pellet hookbaits” monteret 
på et ”hairrig” som vist på billedet. Ørredpillerne er 
forholdsvis sprøde og skal gennembores forsigtigt, 
før de kan monteres på hairet. Desuden holder de 
kun til få timers fiskeri. Hookbaits er anderledes 
gummiagtige og holder til lang tids fiskeri. for at 
skabe et yderligere duftspor benyttede vi såkaldte 
”method feeders”, der i princippet er lodder ud-
formet så de kan fastholde en stor klump foder. 
foderet (method mix) havde vi købt hos Michael’s 
Jagt & fiskeri i svendborg og blandet op med knuste 
ørredpiller. Da foderet er meget klægt og binder 
godt sammen om method feederen vil krogagnen 
således præsenteres tæt op ad en stor, duftende 
foderkugle. krogene, vi benyttede, var karpekroge i 
størrelse 2-4. I nogle tilfælde valgte vi at montere en 
regnorm på selve krogen, men det viste sig hurtigt, 
at denne teknik udløste en del fejlnap fra skaller og 
andre småfisk. konklusionen var, at taklet fungerede 
bedre uden regnormen.

Under medefiskeri med method feeders be-
nyttes der typisk et meget kort forfang fra loddet 
og ud til krogen. Under størfiskeriet fungeret dette 
også, men vi erfarede, at et lidt længere forfang på 
30-40 centimeter gav flere fisk.

L
Endnu en stør glider sikkert ind i det overdimensionerede karpenet.
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– det ville næsten være for meget af det gode. 
Til gengæld kan jeg fornemme at Søren har 
en begyndende bekymring på vores vegne. 
Han er det jeg vil kalde entreprenørtypen, 
og virker som om han har det bedst med at 
skabe noget og hele tiden have gang i nye 
projekter. Søen med de mange mærkelige 
fiskearter er hans hjertebarn – en gammel 
drøm, der endelig er i gang med at blive ført 
ud i livet – og det er tydeligt, at han bræn-
dende ønsker, at vi får succes med fiskeriet. 

Søren har for et par år siden fået kontrakt 

på, at han gradvist overtager det godt 38 hek-
tar store område efterhånden som grusud-
vindingen stoppes. Hele området reetable-
res derefter omkring de nuværende to store, 
klarvandede søer på henholdsvis fire og 13 
hektar. Desuden er det planlagt at lave en 
mindre børnesø samt en 1,6 kilometer lang 
fluestrøm. Det store område er altså allerede 
nu i gang med at blive forvandlet til et gigan-
tisk put and take vand, der alene i kraft af sin 
størrelse bliver unikt.  

Det er dog langtfra kun størrelsen, der er 

med til at gøre Blue Rock til noget særligt. 
Det samme er de ambitiøse planer om an-
derledes put & take fiskeri i form af catch 
& release-specimenfiskeri efter blandt andet 
stør, karper og maller.

Mange af disse planer er allerede realise-
ret, mens andre vil blive ført ud i livet inden-
for en overskuelig fremtid. 

AmbitiøSe uDSætninger. Allerede inden 
Søren begyndte at sætte fisk ud i søerne, var 
der en god bestand af store aborrer 
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indtil videre er det ørredfiskeriet, der for alvor er 
mulighed for at dyrke ved Blue Rock. Hele den lille sø 
– der med sine fire hektar ikke er så lille endda – er 
åben for ørredfiskeri. Der må desuden fiskes i et be-
grænset område af den store sø fra dæmningen, der 
adskiller de to søer (cirka 250 meter søbred). I resten 
af den store sø er der endnu ikke åbnet for fiskeri.

Ved indkørslen til den lille sø findes der desuden et 
nyopført ”fiskerhus” med toiletter, hyggelige omgiv-
elser (rent faktisk har vi aldrig set det nær så hyggeligt 
ved andre ørredvande) og udsigt over begge søer.

I perioden 1. november til 1. april skal du dog 
være opmærksom på at der kun fredag, lørdag og 
søndag samt helligdage, der må fiskes ved vandet. 
De resterende ugedage er der lukket. Der udsættes 
både guldørred, fjeldørred, kildeørred og brøding i 
størrelsen 1-4 kilo samt steelheads op til ti kilo og 

ferskvandsopdrættede regnbueørreder op til 12 kilo. 
Hidtil er sørekorden en steelhead på 9,0 kilo.

Ørredfiskeriet er oplagt her i den kolde årstid, men 
da de forskellige størarter også trives i køligt vand, 
burde der også være en chance for størfiskeri. Her 
skal der købes et særligt specimen / catch & release 
fiskekort, som sælges for halve eller hele dage. Ét kort 
givet tilladelse til at fiske med to stænger, og der må 
ikke forfodres. Det bedste bud må være at fiske på de 
250 meter, der grænser ud mod den store sø, hvor 
størstedelen af størene tilsyneladende befinder sig.

Planerne om størfiskeri på afgrænsede områder 
i den store sø er endnu ikke på plads, så her må du 
holde dig løbende orienteret.

Alle relevante informationer omkring vandet 
finder du på søens hjemmeside. Adressen og de 
vigtigste kontaktinformationer er:

Blue Rock
Ravnegårdsvej 16
5762 V. skerninge
Telefon: 29 91 81 91
e-mail: kontakt@bluerock.dk
www.bluerock.dk

Ørredfiskeri – og chance for stør!

Diamant stør, som den russiske stør også kaldes, har sit øgenavn fra de karakteristiske diamantformede skjoldplader på siderne og langs ryggen. I naturen kan de blive 
cirka 50 år gamle og nå en imponerende længde og vægt på cirka 2,3 meter og 110 kilo. Der går dog nogle år, før fiskene i Blue Rock er i nærheden af den størrelse...
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– alvorligt store aborrer. Testfiskeri med garn 
resulterede i fisk over tre kilo, og så sent som 
denne sommer blev der under ørredfiskeri 
fanget en aborre med en renset vægt på 2,25 
kilo.

De store aborrer har siden fået selskab 
af en lang række andre fiskearter. Således 
er der udsat 80 spejlkarper, 10 skælkarper, 
110 græskarper, 150 små maller, 40 Sibirisk 
stør, 150 russiske stør og hele 500 sandarter 
på cirka 15 centimeter.

De russiske stør, som er vores mål, kal-
des også for diamant stør og målte ved ud-

sætningen i 2007 fra 65 til 105 centimeter. 
Tilladelserne til disse udsætninger har Søren 
fået, dels fordi vandet stadig har status som 
råstofudvindingsområde og dels fordi, der er 
tale om arter, der ikke yngler og spredes util-
sigtet herhjemme.

Endnu mere spændende er det, at han 
har fået tilladelse til udsætning af beluga 
stør Her har han lovning på at kunne købe 
hanfisk, der er tilovers fra kaviarproduktion 
og støropdræt i Belgien. Det vil sige, at der 
bliver tale om fisk, som vejer fra 40 kilo og 
helt op til 70 kilo.

Erfaringen med de nuværende størarter 
er dog, at nogle af dem bliver fanget af den 
store dybdegraver, der stadig benyttes til grus-
udvinding i søen. Det vil være synd at udsæt-
te store og kostbare beluga stør, blot for at se 
dem ende i en stenknuser, så disse udsætnin-
ger venter indtil denne del af grusgraveriet er 
afsluttet – forhåbentlig indenfor et års tid.

Karpegrej og  
karakteristiske hug
Vi var udrustet med karpestænger, bidmeldere og alt 
hvad dertil hører. setuppet fungerede fint og det stod 
hurtigt fast, at størhug er ret karakteristiske. I langt 
de fleste tilfælde løftes agnen og stangtoppen hopper 
en anelse op og ned mens bidmelderen giver et par 
bip. I en del tilfælde efterfølges det af et såkaldt ”drop 
back” hvor støren bevæger sig mod land og linen bliver 
slap. Der skal naturligvis gives tilslag, hvis det sker. I de 
tilfælde, hvor man er i tvivl om der er hug, skal der 
holdes øje med stangtoppen. Begynder den atter at 
hoppe, så giv tilslag med det samme.

Den størrelse stør, der indtil videre findes i Blue 
Rock, byder ikke på vanvittige udløb, men enkelte 
forsøger at springe fri af vandet under fighten. Andre 
arbejder tungt og dybt. Den største udfordring er, at 
skrænterne falder stejlt, og at der nogle steder stik-
ker skarpe sten ud fra de lerede skrænter. Vi fiskede 
på dybder omkring 20 meter og selv, når en stør blev 
presset hurtigt mod overfladen, kunne vi tydeligt 
mærke, at den undervejs stødte ind i de stejle skrænter. 
efterfølgende kunne det også ses i form af små striber 
med ler på snude og skind.

Tages størrelsen på fiskene i betragtning, så ville 
væsentlig lettere grej byde på mere underholdende 
fiskeri, og jeg vil anbefale at forsøge med lette 1 ½ 
punds bundmedestænger af den type, der benyttes til 
suderfiskeri. et kritisk punkt er de mange sammenstød 
med bunden. Her skal der benyttes nogle meter kraftig 
slagline, og et slidstærkt forfang, der kan tåle de værste 
knubs. Vi oplevede at miste en fisk, hvor forfanget blev 
skåret mod bunden. Desuden havde vi kontakt med 
en fisk, der slæbte rundt på et forfang og havde et lod 
hængende efter sig. I betragtning af, at der kun er fisket 
målrettet efter stør i søen et par gange tidligere, var 
det tankevækkende. Vær derfor opmærksom på at be-
nytte takler, der kan tåle knubs mod bunden.

Søren Wiggers – manden bag det utraditionelle put & take vand og de vilde udsætninger – forklarer ud 
fra en model om sine planer med området. Udover de to søer på ti og fire hektar er en mindre børnesø 
og et stort strømvandsanlæg med indskudte søer tegnet op på modellen.

I pandelampens skær kan jeg beundre min danske størdebut. Jeg har tidligere fisket efter forskellige 
størarter andre steder i verden, men en stør fanget nær Svendborg er noget særligt. For femten år siden 
fangede jeg blandt andet samme art – diamant stør – i Uralfloden i Kasakhstan. Den største vejede cirka 
50 kilo, og tro mig; de bliver stærke i den størrelse!

En storsmilende Jacob Thurman genudsætter 
et par tvillinger fra Blue Rock.



uVenteDe reKorDer. Aftenen er for længst 
blevet til nat, og Søren har for længst – og 
med en anelse fortvivlelse – forladt os. Til 
gengæld har vi for en stund fået selskab af 
en fiskekammerat fra Langeskov. Ligesom os 
andre kan Jesper undre sig over, at vi endnu 
ikke har set det fjerneste til en stør.

Vi har skruet forventningerne alvorligt 
ned. Kan det blot blive til et par fisk, så er 
det også en slags succes, for hvor mange har 
egentlig fanget stør herhjemme?

Pludselig bipper den ene bidmelder et 
par gange. Vi stirrer dybt koncentrerede på 
stangen. I et par lange, åndeløse 
sekunder sker der intet, men så for-
kynder endnu en serie biplyde, at 
en fisk har løftet agnen op og svøm-
mer mod os. Lynhurtigt er jeg over 
stangen, og mit tilslag besvares med et par 
hidsige haleslag. Jeg presser fisken urimelig 
hårdt og er mere interesseret i at få den på 
land frem for at nyde fighten. Få minutter 
efter glider min første danskfangede stør sik-
kert i nettet.

Vi har lige rigget kameraet til og er ved at 
skyde nogle billeder, da det næste hug falder 
på en af mine stænger.

- Tag den! Råber jeg til Jesper, der ikke 
skal lokkes to gange. Kort efter har han lan-
det sin første danske stør.

Da jeg ringede til ham tidligere på efter-
middagen og inviterede ham til at kigge for-
bi, havde han aldrig nogensinde overvejet, at 
han skulle fange sin første stør samme aften. 
Nu er det en realitet, og da jeg beder ham 

om at tjekke en af stængerne, efter at bid-
melderen har udstødt et par mistænkelige 
lyde, bliver det endnu vildere: En lille malle 
har kastet sig over agnen! Uanset størrelsen 
er det vel de færreste danskere, der vågner 
op om morgenen uden at vide, at de skal på 
fisketur og derefter når at fange en malle og 
en stør, før det atter er sengetid?

Stør i Stimer. Efter Jesper har forladt os, 
forsøger vi at få lidt søvn. Men flere gange 
forstyrres vi af en larmende bidmelder. Re-
sultatet er, at en håndfuld stør er en tur oppe 

og vende, og at Søren derfor kan ånde lettet 
op, da han kigger ned til os om morgenen. 
Han når kun lige at høre om fangsterne, da 
min ene bidmelder vræler på livet løs. Mod-
sat nattens hug, der alle har været forsigtige, 
er der fuld fart på, og da jeg strammer op 
fortsætter fisken i et kort hidsigt udløb, før 
den mister pusten.

- Det virker som en karpe, når jeg at ud-
bryde, kort før netop en karpe bryder over-
fladen.  

Karpen viser sig at være en enlig svale, og 
de næste timer er det søens mange diamant 
stør, der er vilde med vores agn. Der tegner 
sig et mønster, hvor vi får indtryk af, at de 
mange stør bevæger sig rundt i søen i små 
stimer. Det kan være helt dødt i en periode 

og pludselig falder der to-tre hug i hurtig 
rækkefølge. Enkelte gange står vi med kryd-
sede liner, mens to hidsige stør, gør deres 
bedste for at søge mod bunden.

DAnmArKS VilDeSte. Den sidste del af vo-
res fisketur er vanvittig hektisk. Der er korte 
perioder, hvor vi lige har tid til at slappe af 
eller rode med agn og takler. Og så går det 
løs igen med hug, fast fisk fotografering og 
genudsætning eller kortvarige skuffelser, når 
det ikke lykkes at time tilslaget. Det er sim-
pelthen ren fiskepanik af bedste skuffe.

Jeg ved, at der er folk, som har 
oplevet at blive ”fiskemætte”, med 
det er ikke ligefrem et begreb, der 
eksisterer i vores verden ved bred-
den af Blue Rock. I stedet trækker 

vi den uundgåelige hjemtur så længe vi kan 
i håb om at nå over 20 landede stør på under 
et døgn. Det giver et stik af dårlig samvittig-
hed, at der skal hentes børn i København, 
men helt ærligt så ”trækker” stør nummer 
20, 21 og 22 langt mere. De bliver fanget 
i hurtig rækkefølge, hvorefter vi løber med 
grejet op i bilen.

Den hektiske fiskeoplevelse begynder 
først at bundfælde sig, mens vi kører over 
Storebæltsbroen. Tanken om mulige udsæt-
ninger af belugastør på 40 eller måske helt 
op til 70 kilo giver et gys i kroppen. Vi har 
lige oplevet Danmarks vildeste størfiskeri, 
og samtidig er det er fiskeri, hvor vi kun har 
set begyndelsen. I fremtiden kan det blive 
endnu vildere...

Det er simpelthen ren 
fiskepanik af bedste skuffe. 
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stør, større størst. Under 
det hektiske fiskeri vejede 
vi kun en enkelt fisk, som 
vi antog for at være den 
største. 3,7 kilo vejede den. 
Langt de fleste fisk har 
formentlig været omkring 
to kilo, og der var en del 
større fisk som denne med 
en længde og en vægt på 
cirka en meters og 3,5 kilo.


