Størfiskeri i Blue Rock. Guide til størfiskeri 2017.

Størfiskeri i Blue Rock 2017

-9 års erfaringer med stør!

-Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at
en ny og forbedret udgave var på sin plads. Dette er 3. opdatering og denne guide kan frit distribueres.
Blue Rock startede, som pioner, størfiskeriet i Danmark tilbage i 2007. De første par år var
fiskeriet ganske ukendt og interessen derefter. Først i 2011 begyndte interessen at melde
sig for alvor og sidenhen er antallet af størsøer i Danmark eksploderet. Ligeledes er
antallet af arter og størrelsen på fiskene vokset voldsomt. De første 150 russiske stør, som
blev udsat i Blue Rock havde en gennemsnitsvægt på under 1kg! Nu nærmer vi os en
gennemsnitsvægt på ca. det 10-dobbelte og det er nu almindeligt at finde stør (Belugaer
eller hvide stør) på over 40kg i flere danske størvande. Størfiskeriet har dermed vundet sin
popularitet og følger man med på YouTube, Facebook og andre medier, så er det tydeligt,
at der er en stor interesse for dette spændende fiskeri.
Der er dog stadig mange nye lyst- og sportsfiskere, som ønsker at prøve kræfter med de
stærke fisk, så denne ”stør-guide” er skrevet for at hjælpe øvede, som nybegynder med
fiskeriet og giver også en kort beskrivelse af de forskellige arter. – God læselyst og Knæk
& Bræk!
Kort om starten, Specimen og søen hos Blue Rock
Idéen til størfiskeri i Danmark opstod tilfældigt i 2006. Jeg var på forretningsrejse i Belgien
og skulle godkende en chokoladefabrik. Jeg fik 4 timer til overs og Jan, ejeren af
chokoladefabrikken, introducerede mig til et nærliggende stør-dambrug. Biologen på
dambruget forklarede mig, at alle de gængse størarter, der anvendes i caviar produktionen
fint kunne trives under danske forhold, da stør generelt er ekstremt temperaturtolerante
arter. Jeg fik lov til at røre ved en beluga på ca. 50kg og så var jeg solgt, dersom jeg
dengang kun havde fanget små torsk, fladfisk og ørreder mm. Det var meget imponerende
og overvældende, så jeg tænkte dette vil jeg indføre til Danmark. Størene bliver store og
skal have meget plads og da Blue Rock var godt undervejs, skulle det være her. Efter en
lang godkendelses periode på knapt 2 år hos forskellige myndigheder fik Blue Rock, som
første sø i Danmark, sin autorisation til udsætning af de forskellige størarter og i
sommeren 2007 udsættes de første 50 russiske stør. Det var begyndelsen og sidenhen er
der næsten årligt tilført nye stør. Dengang bestod Blue Rock kun af en stor sø og den
kunstige dæmning, som nu adskiller specimensøen og p&t-søen var under opførelse.
I en årrække kunne man fiske både stør og ørred i begge søer, men fra 2013 valgte vi at
skille disse to fiskekoncepter ad. Der var alt for mange ulemper ved at have put & take- og
specimenfiskeri i samme sø. For at kunne udøve specimenfiskeriet fuldt ud, er det
nødvendigt, at det er tilladt: at forfodre, at fiske om natten og at fiske med flere stænger.
Forfodring og fiskeri om natten harmonerer ikke i en sø med ørred, hvorfor dette ikke er
tilladt i p&t-søer! Belugaer på 20kg og op efter harmonerer slet ikke, da det er den
voldsomste rovfisk af alle! De vil på kort tid gøre voldsomt indhug i ørredbestanden. En
beluga på 20kg, der skal have ca. 5 % af sin vægt i fisk hver dag (ca. 1 % hvis det er
tørfoder), vil altså spise ca. 1kg fisk per dag. På et år bliver det til ca. 250kg fisk, når der er
taget højde for vinterperioden, hvor den kun indtager ca. 1-2 % af sin kropsvægt per døgn.
Beluga kan gavne put & take søen ved at rydde op i skidtfiskene, men de vil hurtigt
begynde at æde sløve ørreder, så det bliver rigtigt dyrt at have belugaer i put & take søen.
I sidste ende er det ørredfiskerne, som betaler for gildet. Der er nok heller ikke noget mere
irriterende for specimen-fiskeren, når der hele natten igennem går ørred på!
Så koncepterne blev skilt ad og nu kan man kun fiske put & take i den ”lille” sø og
specimen i den store sø, hvilket vi er glade for i dag. I det efterfølgende vil vi derfor kun
omtale den store sø, specimen søen. Søen er godt 12 hektarer (ca. hvad svare til 25
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fodboldbaner). Søen er meget varieret med hensyn til dybde og bundforhold, i form af
undersøiske øer med næsten lodrette vægge/skrænter, flere stenrev udlagt i store
kampesten, og endelig er der flere halvøer og rigtige øer. Søen er estimeret til at rumme
ca. 1.350.000m3 vand. Vandet er helt rent/klart og der er kun meget få vandplanter.

Figur 1 Blue Rock Fiskepark sommeren 2016, kendt for sit smukke azurblå vand.

Støren, et levende fossil!
Støren hører til de ældste nulevende fisk, som vi kender. Fossiler viser at støren kan
dateres omkring 200 millioner år tilbage i tiden. De er i dag udbredt på hele den nordlige
halvkugle, så sydligt som den 20ende breddegrad. Størfamilien udgøres af 23 arter, som
har specialiseret sig til forskellige levesteder lige fra kolde sibiriske floder til lunt og meget
salt indholdene vand i det Sorte hav og det Kaspiske hav. De fleste størarter lever det
meste af deres liv i havet og trækker langt op i store floder for at gyde. Enkelte arter er dog
udelukkende ferskvandsfisk. Støren tilhører en stor gruppe af bruskfisk, som bl.a. også
omfatter alle hajer og rokker. Fælles for dem alle er, at de har et brusk skelet i stedet for et
skelet af ben. Der er derfor ikke ben i stør, men til gengæld har den på ydersiden 5 rækker
af pansrede bruskplader, som er meget tydelige og takkede hos små stør, som med
alderen afrundes og udglattes. De 5 rækker med bruskplader udgør hvert hjørne i en 5kant, således at fisken er flad på bugen med en række bruskplader på hver side. Ryggen
udgøres af en brusplade række og endelig går der en række bruskplader langs siden af
støren.

Figur 2 Størens kropsform med bruskplader på hvert hjørne i en 5-kant.

Støren anses i nogle lande for at være en fantastisk spisefisk, men er dog aldrig blevet en
populær spisefisk i de vestlige lande pga. kødets meget gummiagtig tekstur. Størens
umodne rogn, caviar er nok det støren er mest kendt for. Caviar staves med ”c” når den
kommer fra stør og med ”k” når der er tale om rognprodukter fra alle øvrige fisk, som f.eks.
stenbider kaviar. På grund af størens meget kostbare caviar er den blevet overfisket i
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mange år, hvilket nu har ført til et totalt forbud mod salg af caviar fra vildfangede stør.
Siden 1990 er støren blevet en ret almindelig dambrugsfisk. Støren har den store fordel at
den tolererer et bredt udvalg af foder og den vokser ekstremt hurtigt. Caviar produktionen
efterlader en række biprodukter, såsom kød, skind, benmel og stør yngel, da støren gyder
flere millioner æg af gangen. Disse mange små stører har derfor også fundet vej til
akvariums og specielt havedams entusiaster, hvor man i dag ser et bredt sortiment af stør.
Det er derfor også i dag en stor glæde at kunne tilbyde sportsfiskere at kunne prøve
kræfter med disse imponerende fisk. Specielt uden at de vilde bestande af stør trues.
Overblik over arterne!
I Blue Rock har vi den største samling af størarter i Danmark og der kommer hele tiden
nye spændende arter til. Der er meget store forskelle på stør arterne imellem og for os
giver det ikke megen mening, når folk beretter om, at de har fanget en stør uden at berette
hvilken art. Det vil svare til ornitologen, der stolt kommer tilbage til ornitologforeningen og
beretter, at han har set en fugl!?! De fleste af de størarter, som vi i dag finder i danske
søer kommer fra det Kaspiske hav og Sortehavet, bortset fra et par enkelte. F.eks. den
Sibiriske stør, så lad os starte med den.
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Sibirisk stør (Baerii)
Mellemstor art (op til 200kg og 2m). Sibiriske stør er meget strømlinede, deres
skjoldplader er trukket ind i huden og kan være svære at se, da fisken er ensfarvet i sort,
grå eller mørkebrune nuancer. Den sibiriske stør har glat hud og er ikke rug som mange
andre størarter. Næsen er tyk og rund (torpedo-formet), men der findes dog flere ”næsevariationer” (se billede nedenfor). Der findes søer med sibiriske stør, som har en kortere
og mere spids næse. -Disse er formentlig ikke rene racer af sibirisk stør, men krydsninger
mellem sibirisk stør og sterlet. De 4 barbeller (skægtråde) er tykke og runde og ofte
samme farve som fisken. Sibiriske stør er hård-fightende. De ynder at springe helt fri af
vandet under voldsomme udløb. Fisken har en høj stress tærskel og påvirkes ikke
nævneværdigt af stress.

Figur 3 Vigtigste kendetegn: Ensfarvet fisk, som er glat og hvor skjoldplader kun svagt anes. Stor næse med
meget tykke barbeller.
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Beluga (Huso huso)
Største art (op til 1400kg og 8,0m). Fisken er meget kompakt (tyk i forhold til sin længde).
Næsen er svagt opadvendt og ofte i ”halvgennemsigt” væv! Munden er stor og bred. De
fire barbeller er flade/strømlinede i svømmeretningen. Fiskens farve er stærkt afhængig af
vand/omgivelser. Ofte ses et sølvskær på fisken side. Dette kan til tider også have et
lyserødt til lilla skær. Beluga er hårdt fightende fisk, som til tider springer ud af vandet. Det
er typisk for beluga, at de laver kraftige hovedryst og fisken forsøger at rulle under fighten.
Belugaen er i modsætning til de øvrige størarter en udpræget rovfisk, som hovedsageligt
ernæres af andre fisk.

Figur 4 Vigtigste kendetegn: Opadvendt halvgennemsigtig næse, bred og stor mund, flade barbeller.

● Søren Wiggers ● 13-12-2016

5

Størfiskeri i Blue Rock. Guide til størfiskeri 2017.

Hvid stør (Transmontanus)
Meget stor art (op til 810kg og 6,7m). Fisken er langstrakt og meget strømlinet. Næsen er
flad, kort og rund (kan ligne en gedde set ovenfra). Munden er lige, men tragtagtig. De 4
barbeller er runde og tykke og helt hvide. Den hvide stør har mellem øverste og midterste
række af skjoldplader flere rækker af spredte små runde skæl på billedet ses de som hvide
prikker. Farven er brun/grå med meget store hvide, nærmest sav tak-lignende
skjoldplader, som ses på nederste del af fisken. Disse skjoldplader flyder sammen ned
mod halen og ligner nærmest en bred hvid streg. Hvid stør er kendt som en ekstremt hård
fightende fisk, som kan svømme utroligt hurtigt og springer meget. Arten er desværre også
meget let påvirkelig overfor stress, som kan føre til at fisken ikke vil tage føde til sig i en
længere periode. Derfor bør hvid stør håndteres med største forsigtighed på land. Mere
herom i et senere afsnit.

Figur 5 Vigtigste kendetegn: Rund og flad næse, hvide pletter mellem rækker af skjoldplader.
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Vest atlantisk stør (Oxyrinchus)
Stor art (op til 370kg og 4,3m). Fiskens er meget lige og kantet med meget færre, men
større skjoldplader end de øvrige arter. Farven varierer fra lysegrå til lysebrun. Finner er
omkredset af en hvid kant. De enkelte skel/skjoldplader i rækken af skjoldplader sidder
separate, således at disse ikke rører hinanden. Næsen er lige og spids. Munden er lige og
tragtagtig. De 4 barbeller er runde og hvide. De vestatlantiske stør svømmer stærkt og
giver en meget livlig fight. Arten syntes svær at stresse og udviser fremragende vækstrater
under danske forhold.

Figur 6 Vigtigste kendetegn: Lige og spids næse. Meget store skjoldplader, som ikke røre hinanden.
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Russisk stør (Gueldenstaedtii)
Mellemstor art (op til 110kg og 2,3m). Russisk, stør som fejlagtigt også benævnes
”Diamantstør” (den tyske betegnelse for hybrid mellem russisk stør og sterlet, som er
meget udbredt inden for havedamme), er let genkendelig på midterste række af
skjoldplader, som er hvide, ligesom fisken altid er hvid eller gullig på bugen. Farven på ryg
og sider varierer fra lysegrå til sort. Næsen er meget kort og stump. Barbeller er tynde og
runde. De russiske stør leverer en spændende fight, hvor de ofte prøver at svømme langt
væk eller ”grave sig ned” i bunden. Det er sjældent at fisken springer, men seje og
langvarige træk i linen er ret karakteristisk for russiske stør. Russisk stør lider ikke
udpræget af stress efter fangst og de vokser stabilt i søer uden stort fiskepres.

Figur 7 Vigtigste kendetegn: Tydelige hvide skjoldplader midt på fisken. Kort og stump næse.

● Søren Wiggers ● 13-12-2016

8

Størfiskeri i Blue Rock. Guide til størfiskeri 2017.

Stjerne stør (Stellatus)
Mindre art (op til 70kg og 2,2m). Stjernestøren er en lang tynd art, med en lang tynd
opadvendt næse. Munden er lille og tragtagtig. Den har tydelige hvide rækker af
skjoldplader. Mellem ryg- og sideskjoldpladerne sider en mindre række små skæl. Disse er
udformet som små sekskantede krystaller eller stjerner, heraf navnet stjernestør.
Stjernestøren kan på nogle individer også have stjernestruktur på gællelåg og
pande/hoved-region. Stjernestøren har en meget slimet overflade og den kan af den grund
være besværlig at holde/håndtere på land. De levere ikke en voldsom fight og på kraftigt
grej, kan fighten nærmest virke lidt tam. Men mange anser stjernestøren for at være blandt
de smukkeste blandt størene. Stjernestøren stresses let og den skal behandles med stor
forsigtighed.

Figur 8 Vigtigste kendetegn: Lang og slank fisk med lang opadvendt og flad næse.
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Adriaterhavs stør (naccarii)
Mellemstor art (op til 150kg og 2m). Adriater stør (A. naccarii), lever som navnet antyder i
Adriaterhavet (nordlige del af Middelhavet). Denne art er speciel ved næsten udelukkende
at leve af hvirvelløse bunddyr, snegle og muslinger. Den kendes let på den brede og flade
snude. Adriater støren kan dog forveksles med hvid stør, da denne også har hvide prikker
mellem de to rækker af skjoldplader, men ansigtet er helt anderledes rundt og
adriaterstøren har ”dobbelthage”. Artens følsomhed overfor stress, kendes endnu ikke. Det
er en livlig og hurtigsvømmende art, som levere en god fight.

Figur 9 Vigtigste kendetegn: bred og flad snude, ”dobbelthage”, hvide prikker mellem midterste og øverste
række af skjoldplader.
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Sterlet (Ruthenus)
Lille art (optil 16kg og 1,2m). Sterlet er den mindste af størarterne i danske søer. Den
findes i almindelig udgave, hvor fisken er lysegrå/lysebrun og så i albinovarianter, hvor en
er hvid/bleg og en gullig variant. Sterlet har en lille tynd række af skjoldplader (kun ca. 1
cm bred). Sterlet kan forveksles med sibirisk stør, men sterlettens mange små skjoldplader
afgør typisk arten. Sterlet har ca. 80 skjoldplader mens den sibiriske kun har ca. 30!
Næsen er lille og spids og har en hvid, rund afslutning. Munden er lille og tragtagtig.
Sterlet leverer en god fight trods sin lille størrelse.

Figur 10 Vigtigste kendetegn: Ensfarvet lille stør med lille spids næse (hvid på spidsen). Vi har tre typer af
sterlet i søen: almindelig, albino og gul.
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Spade stør (Polyodon spathula)
Mindre art (op til 70kg og 2,2m Skestøren) (Polydon spathula) er egentlig ikke en stør,
men hører til en nært beslægtet familie kaldet paddel fisk. Den lever i Mississippi floden og
dens sidefloder. Denne art er nok mest til pynt, lidt ligesom sølvkarper, idet de nok ikke
bliver nemme at fange! De lever nemlig af dyreplankton, der ikke er større end 0,025mm,
som den indfanger ved at svømme rundt med åben mund. Insekter og insektlarver står
også på menukortet, så måske denne besynderlige fisk ville trives bedre i fluestrømmen?
Spadestøren har et besynderligt udseende med en lang flad næse som udgør 1/3 af
fiskens totale længde, men det er jo også en del af specimen-fiskeriet at fange de
specielle arter.

Figur 11 Vigtigste kendetegn: Meget lang og flad næse og stor mund.

Størhybrider
Størfarmerer har lige fra starten forsøgt sig med forskellige krydsninger af de tilgængelige
størarter. Herved er fremkommet en række nye fisk med nyt udseende og nye
egenskaber, som dog typisk kan genfindes hos forældrefiskene. Den mest kendte hybrid
er diamant-støren, som er en krydsning af russisk stør og sterlet. Det er en lille meget
smuk krydsning, som sjældent vokser til mere end 3-4kg. Men det er netop det, der er
dens gode egenskab da den er designet til havedams brug. Fejlagtigt kaldes russisk stør
af ren race også for diamant stør blandt en del størfiskere. Bester, som er krydsning af
beluga og sterlet. Krydsningen har formodentlig haft til hensigt at nedbringe perioden for
kønsmodning hos beluga og for at få en mindre og lettere håndterbar fisk til caviar
produktion. Bester syntes at have flest træk fra beluga og er en bredmundet,
hurtigvoksende art, som dog slet ikke opnår belugaens vækstrater eller størrelse. De er
endnu ikke slået igennem som sportsfisk i Danmark. Hvid beluga eller (”Viluga”), som er
krydsning mellem hvid stør og beluga, er en stor og hurtigvoksende hybrid. Den kæmper
som den hvide stør, men har belugaens mere rolige sind. Hvilket bevirker, at den ikke
rammes så hårdt af stress, som er meget karakteristisk for hvide stør. Viluga tilbydes i
Danmark i størrelser omkring 20kg fra 2017.
Andre kendte hybrider, er krydsning mellem sibirisk stør og sterlet og krydsning mellem
russisk stør og sibirisk stør. Der er pt. ikke fundet navne til disse krydsninger.

Størens fødeemner og agn som fanger
Beluga: Beluga støren er en udpræget rovfisk, der spiser alt hvad den kan få fat i. I Blue
Rock anbefaler vi store pellets eller skalle og brasen fra søen som agn. Bemærk det er
ikke tilladt at bruge ferskvandsfisk fra fremmede søer pga. smittefare. Det er heller ikke
tilladt at anvende fisk fra hav/saltvand (forbud udstedt af Fødevarestyrrelsen), da dette kan
betyde overførsel af VHS (Viral hæmorrhagisk septikæmi), som er en meget smitsom og
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dødelig ørredsygdom. Andre typer af agn kunne være: regnorm, rejer, krebs, krabbe,
musling, fiskeaffald fra rensebordet, boilies med højt proteinindhold (fiskemel) etc.

Figur 12 22mm agnpellet med højt indhold af olie og protein.

De øvrige størarter
Disse størarter kan betragtes som fredsfisk og de søger alle deres føde nær bunden. De
har alle en tragtagtig mund, som den kan suge muslinger, orme og andre bunddyr op med,
lidt som en karpes mund, bortset fra at den sidder et stykke inde og på undersiden af
fisken.

Figur 13 Størens tragtagtige
mund.

Deres fødeemner består hovedsageligt af bløddyr, skaldyr,
mindre fisk, insekter og disses larver. I Blue Rock har følgende
agn givet fisk: regnorm, rejer, ørredrogn, pellets og boilies.
Andre typer af agn kunne være: krebs, krabbe, musling,
fiskeaffald fra rensebordet, boilies med højt proteinindhold
(fiskemel) etc. Størene er specielt i sommerperioden ”evigt”
sultne, så den vil tage alle de nævnte typer af agn. Det er dog
altid en god idé at kombinere flere typer af agn, specielt hvis
der fiskes med pellets. Regnorm er meget effektive, men
søernes store bestande af aborre kan drive en til vanvid, da de
resultere i mange små fejl nap, så man konstant skal tilse og
skifte agn. Spørgsmålet om den rigtige agn er i virkeligheden
nok mere et spørgsmål om, at finde fisken end valget af agn.

Finder man først et ”hot spot” vil der blive ved med at komme stør ind på pladsen. Størene
er i bevægelse det meste af tiden, for at få ilt til gællerne og flere grupper af størfiskere har
rapporteret at størene i Blue Rock syntes at svømme i stimer. Hvilket resulterer i at der
ofte går fisk på flere stænger samtidig, som let kan skabe panikagtigt fiskeri, specielt hvis
man er alene. Det er vigtigt at agnen til stør indeholder meget animalsk protein. Derfor vil
frugt-boilies, majs, frø og kerner etc., som måske virker fint til karper, ikke have den
ønskede effekt til støren. Det er en fordel at tilføre agn ekstra duft. Dette kan gøres på
mange måder. Feeders og PVA-poser er en god måde at få ekstra foder og duft ud tæt på
ens agn. Det er også meget udbredt at dyppe agnen i olier fra fede fisk (sardin, makrel,
laks etc.), ligesom krill-olier også anvendes.
Det nødvendige grej til størfiskeri
Undervurdér ikke størens kræfter! Hvis du tager på fisketur efter stør med grej, som ikke er
opgaven ”voksen”, kan du lige så godt blive hjemme! Det er både bedre for dig og ikke
mindst for fiskenes sikkerhed.
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Figur 14 Kraftige stænger, hjul, slagline, line, stangholder og bidmelder.

Størene er meget store og kraftfulde fisk i forhold til de fisk vi normalt kan fange i put &
take søer og de kræver af den grund det rigtige grej. Hvis man fiskede stør med almindelig
stang og hjul til ørredfiskeri, ville dette uden tvivl før eller siden resultere i knækket line
eller stang, som igen vil betyde at en stør svømmer rundt derude med en krog i munden,
som souvenir fra dumt fiskeri. Størfiskeriet kræver derfor kraftige stænger og hjul. Disse
findes i et bredt udvalg og prisleje til karpefiskeriet og vil ikke blive uddybet yderligere her.
Der er flere forhold, som man skal være opmærksom på, når man skal fiske stør i Blue
Rock. Den store sø er en meget atypisk grusgrav sø, idet store dele af søen er opgravet
med, på det tidspunkt, Nordeuropas største dybdegraver. En imponerende maskine, som
har gravet lodret ned til 28m dybde i store områder af søerne. Ved den efterfølgende
reetablering af området er skrænter (over vandet) blevet bulldozet ned i søen og derved
opfyldt nogle af de dybeste huller. Men der er stadigvæk meget dybt og der er mange
undersøiske lodrette skrænter, som står tilbage i ler og skarpe sten. Vi har allerede nu
oplevet mange mistede fisk på grund af overskårede liner og flere fisk er fanget med kroge
fra tidligere. Derfor anbefales det at opgradere til kraftigere line og slagline, som både
beskytter fisk, men i den grad også beskytter linen mod grusgravens skarpe sten og
muslinger!
Krogstørrelse
Søen rummer mange forskellige størarter i forskellige størrelser, så der bør vælges kroge
efter hvilken art man ønsker at fange. Fiskes efter de helt små arter, så vil krogstørrelse 62 anbefales, men fiskes der efter de store belugaer med en hel skalle som agn, så
anbefales krogstørrelse fra 1/0-6/0.
Forfang
Forfangmaterialet bør som minimum ligge mellem 25-60lbs og det anbefales at lave
forfanget på 30-40cm.
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Figur 15 Lod og taklet

Lod og taklet
Selve taklet til størfiskeri er der meget delte meninger om, men normalt boilierig og KD-rig
er nok de to mest anvendte. Se Figur 15, af normalt boilierig monteret med ca. 50-100g
lod og en god meters slagline. Gliderig eller boldrig? Størene hugger meget forsigtigt og
det kan være svært at registrere huggene. Af den grund anbefaldes det at benytte gliderig
og stille bidmelder så følsomt som muligt. Ophold dig tæt på dine stænger og kig på dem!
Ellers vil man opleve alt for mange fisk, som mistes. Bruger man boldtrig vil der være
mange hug, som ikke registreres og ofte vil man opleve at støren har spist ens agn uden,
at det blev opdaget. Boldrig kan dog med fordel anvendes til fiskeri målrettet efter beluga
med skalle, som agn og natfiskeri, hvor fiskeren ønsker at sove. Det giver færre fisk, men
til gengæld bliver man kun vækket af bidmelderen, når fisken sidder der.
Slaglinen
Søens krav: Slaglinen skal kunne beskytte vores største fisk. Derfor skal denne være glat,
mindst 2,5m lang og have en tykkelse på mindst 0,80mm.
Slaglinen har flere funktioner under fiskeriet efter stør. Vigtigste funktion er, at fisken
beskyttes for den noget tyndere og skarpere hoved-line. Billederne nedenfor viser en stor
beluga (33kg), hvor fiskeren ikke har brugt en beskyttende slagline. Hvilket har resulteret i
at fisken er blevet skåret dybt i kæbemuskel og på finnen! ;-(

Figur 16 Beluga skadet ved kæbemuskel og finne.
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Dernæst så betyder slaglinens tykkelse også, at den noget bedre holder til, at skrabe på
skarpe sten og muslinger end den noget tyndere hoved-line. Stør har det med at ”rulle”
kort efter krogning, ligesom en alligator, som forsøger at rive en luns kød af sit bytte og
stør er alt efter art og størrelse rug, som sandpapir på overfladen og deres store
bruskplader kan være utroligt skarpe. Så slaglinen er helt uundværlig til størfiskeri.
Linen
Søens krav: Line skal være mindst 0,35mm flet eller 0,45mm monofil line, mens søens
anbefaling er endnu kraftigere line på (0,50mm flet).
Stang og hjul
Det anbefales at anvende stænger med stor stivhed (3,5lbs eller mere) og med store hjul
med en god bremse.
Forfodring
Et af kodeordene til størfiskeri i Blue Rock er præcis forfodring. På grund af de meget
varierede bundforhold, hvor dybden kan variere med over ti meter på få meters afstand,
giver det sig selv at hvis du blot ligger 5m ved siden af din opfodrede plads, så kan du
risikere at ligge helt galt, på en top af en undersøisk grund. I de kolde måneder er
forfodring helt unødvendig. Det skyldes at ved temperaturer på under 6-8 grader er
størens stofskifte så lavt, at den ikke længere opsøger føde. Man kan derfor ikke logge
stør til med sin forfodring om vinteren og man risikere at de stør som måtte være ud for
pladsen hurtigt bliver mætte og derfor ikke når at bide på den agnede krog. Ved
vandtemperature over 10 grader er alle størarter aktivt fødesøgende. Det betyder, at hvis
de kan lugte føde, så svømmer de mod føden. Her giver forfodringen god mening og man
kan virkelig flytte nogle fisk ved at vedligeholde sin forfodring. Der er en begrænsning på
2kg foder per fisker per døgn. Der må kun fodres med størfoder, som er højt i protein og
fedt. Ørredfoder må ikke anvendes, da det rigt på kulhydrater, som stør kun i ringe grad
kan nedbryde. Æder en stør for meget foder rigt på kulhydrater, så vil den få
fordøjelsesproblemer, hvor føden ligger og gære i maven og den kan risikere, at få så
mange gasser i maven at den flyder til overfladen og på sigt dør af udmattelse. Der kan
forfodres på mange måder, men som sagt så det mest effektivt at fodret ligger så tæt på
den agnede krog som muligt. Man kan derfor med fordel anvende feeder-kurve, PVAposer etc. således at fodret kastes ud sammen med den agnede krog.

Figur 17 Forfoder pellets.

Det anbefales derfor at bruge PVA-poser eller method feeders, således at fodret kommer
til at ligge helt tæt ved taklet. I modsætning til karper, så kan stør ikke fordøje kulhydrater
og de er derfor ikke interesserede i disse fodertyper: majs, kikærter, hampfrø, tigernuts
etc. Der skal derimod bruges foder med højt indhold af animalsk protein og fedt/olier, så
størfoder, fiskemelsboilies og lignende er at fortrække.
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Fangstnet eller landingsmåtte
Fisk under ca. 10kg kan landes med fangstnet, mens større fisk skal landes på en
landingsmåtte. En landingsmåtte består typisk af en 1,5m x 3m stor kraftig presenning.
Den lægges halv ude i vand og halv inde på land på et stykke søbred uden sten. Når
fisken skal landes kan den let kanes op på land med hænderne, når den landes på
landingsmåtten.
Afkrogningsmåtte
Alle stør skal nænsomt genudsættes og det er vigtigt at fisken på alle måder behandles
mest nænsomt. Fiskens sikkerhed er altafgørende, derfor skal alle fisk landes på en god
stor afkrogningsmåtte. Fisk på over 10kg skal ligeledes løftes ud i vandet igen ved at
bruge afkrogningsmåtten som ”båre”. Størene er forholdsvis robuste på land, men sørg
alligevel altid for hurtig afkrogning, fotografering og vejning, således at fisken hurtigt kan
genudsættes. Alle fisk skal være genudsat inden for 5 minutter! Opbevaringsposer
(sacking) er ikke tilladt. Billedet nedenfor var kun muligt fordi der var fisk på to stænger
samtidig.

Figur 18 Den obligatoriske afkrogningsmåtte. Her med to flotte russere, 2009!

Stressniveauer i stør
Stress af stør er en forholdsvis ny viden inden for størfiskeri i Danmark. Men det er absolut
af største vigtighed! Stresses fisken mindre, så medfører dette at fisken trives bedre, æder
hurtigere igen efter fangst og derfor også fanges oftere, som kommer fiskeren til gode.
Hvad er stress i fisk og hvad gør det ved fisken? Stress reguleres i fiskens krop af flere
forskellige stresshormoner, hvor kortisol regnes som det vigtigste. Vi ved ikke præcist
hvordan kortisol fungerer i en stør, men fra os mennesker ved vi at:
Kortisol er ”skurken” ved stress, fordi det er det hormon, der på lang sigt skader dig mest.
Kortisol udskilles i kroppen som en reaktion på en udefinerbar trussel. Du bliver forfulgt,
men du ved ikke hvad, der forfølger dig. Du oplever, at du ikke har nogen
handlemuligheder.
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Kortisol reagerer på noget diffust og ukontrollerbart. Det kan være, du ikke er helt sikker
på, hvad dine arbejdsopgaver er. Du er måske usikker på, hvad din chef forventer af dig,
du føler ikke, du slår til som mor, kæreste eller på jobbet eller du lever et liv, som du ikke
ønsker og er utilfreds med.
Kortisol dannes i binyrerne og er uskadeligt i en kort periode, fordi det bl.a. hjælper til
hurtig sårheling efter en operation og til bedring af immunforsvaret.
Kortisol produceres i store mængder ved vrede, frygt og for lidt søvn.
Når kroppen producerer for meget kortisol, føler du dig udmattet, men du kan ikke slappe
af. Når du vågner om morgenen kl. 3-4, hvor kortisolproduktionen er højest, har du svært
ved at falde i søvn igen.
Når kroppen begynder at udskille kortisol, svækkes adrenalinproduktionen, og i stedet for
at få flere kræfter til kamp og flugt, så sker der nu det modsatte. Du bliver træt, ligeglad og
passiv. Du orker ikke løse opgaver og problemer. Du mister langsomt din energi og kraft.
Kortisol er et ret skadeligt hormon, hvis det er i kroppen i lang tid, fordi det så nedbryder
vores immunsystem, så vi nemmere tager imod infektioner.
Kortisol nedbryder ved langvarig påvirkning vores hjerneceller – hippocampus – der kan
skrumpe og blive skadet så meget, at det går ud over indlæringen, hukommelsen,
koncentrationen og ikke mindst kan det forandre dig følelsesmæssigt.
Kortisol har indflydelse på vores sukker-, fedt- og proteinomsætning, der har indflydelse på
vores søvnmængde, forbrændingen, blodsukkeret og kalk-optagelse og udskillelse.
For meget kortisol i længere perioder kan skade din nattesøvn, give dig tyndere hud,
dårligere sårheling, afkalkning af knogler, fedme, tidlig aldring, nedsat immunforsvar,
hæmme de hvide blodlegemers i at angribe kræftceller, nedsætte frugtbarheden, akne
m.m.
Kortisol må ikke undervurderes. Det kan gøre stor skade på din krop.
Kilde: www.stresstalk.dk
Fra stør ved vi nu, at fiskene efter fangst og håndtering på land stresses i forskellig grad.
Den stressede fisk vil i en kortere eller længere periode forholde sig roligt og ikke tage
føde til sig i den tid som stressperioden varer. Dette medfører naturligvis, at fisken derfor
lider et tilsvarende vægttab! Fisk stresses meget forskelligt og det tyder på, at stress både
er meget individuelt, men også stærkt artsspecifikt. Arterne sibirisk-, russisk- og beluga
stør, syntes at have forholdsvis store stresstærskler (de kan bedre håndtere stress og får
ikke de langvarige stresspåvirkninger). Hvid stør er meget påvirkelig for stress og denne
art stresses så meget, at det er almindeligt, at de ikke vil tage føde til sig i en til flere
måneder efter, at de har været udsat for stress. Italienske dambrugere oplyser, at de af
den grund kun udfører absolut nødvendig håndtering af fiskene. Efter en håndtering
oplever de, at fiskene ikke vil spise i 6-8 uger og ved vandtemperatur på 15°C fører dette
til et vægttab på 10-15% af fiskenes vægt. Hvilket er et alvorligt produktionstab for stør
dambrugene. I størsøerne ses samme tendens, de hvide stør fanges ikke nær så ofte som
de øvrige arter i søen. De fighter hårdt, men har en længere stressperiode efterfølgende,
hvor de taber sig i vægt. Der er derfor denne sammenhæng:
Fangst = stress = ingen fødeindtag = ingen vækst = længere tid inden genfangst.
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Derfor vil hvide stør generelt, i søer med stort fiskepres, være i stressperioder det meste af
tiden og derfor ikke have tilvækst, selvom der er rigeligt af føde i søen og andre størarter
vokser regelmæssigt. Ingen regler uden undtagelser! Sådan er det også med størenes
stressniveauer. Dette skyldes, at stress også er individuelt og arveligt. Derfor er der også
få hvide stør, som bedre håndtere stress. Disse fisk kendetegnes ved, at de fanges meget
oftere end andre fisk af samme art. De æder oftere og holder også bedre deres vægt.
Fisken ”Bossen” i Blue Rock er et godt eksempel på en hvid stør, som ikke lider alvorligt af
stress og den fanges ca. en gang hver måned (12-15 gange årligt). Tysk forskning (Helmut
Wedekind og Kurt Schreckenbach fra Potsdam-Sacrow instituttet for indlandsfiskeri i
Tyskland), viser at stresshormonet, kortisol er 20 gange højere i ørred fanget med net, end
fanget med line og krog! Derfor syntes fisken ikke at blive stresset mens den er i vandet og
fighter, men det er håndteringen på land som stresser fisken. Så det er håndteringen på
land, som der bør fokuseres på, for at nedbringe stress i fiskene.
Håndtering på land
For at undgå at stresse fisken, bør alt håndtering på land foregå så hurtigt som muligt,
således at fisken hurtigt kommer i vand igen. Man kan med fordel lægge en våd klud eller
et håndklæde over fiskens øjne. Det beskytter fiskens øjne mod skarpt sollys (stør kan
ikke lukke øjnene) og fisken ser ikke alt bevægelse omkring den og forholder sig mere
roligt. Fisken bør aldrig vendes rundt på ryggen, men det kan være nødvendigt at lægge
den på siden, når krogen skal udtages. Vendes fisken på siden, så pas på at bugfinnen
ikke bøjes. Den skal ligge ind langs siden. Udfør kun nødvendige løft og husk, når du løfter
fiskene, så gør det altid ind over en afkrogningsmåtte, så hvis fisken spræller og den
tabes, så lander den blødt! Når fisken skal genudsættes, så sæt den ud på det lave vand
så hoved og gæller er under vand. Større fisk, som er blevet fightet hårdt kan være op til
30 min om at komme sig igen. Det er ikke unormalt, at fiskene skal ligge længe, specielt
ved varmere vandtemperature om sommeren, hvor iltspændingen i vandet er betydeligt
lavere end i koldt vand. Nogle folk bliver nervøse over dette, men så længe at gællerne
kører, så har vi aldrig oplevet at en fisk døde. Det er vigtigt ikke at prøve at hjælpe fisken
med at få vand igennem gællerne ved at sidde og skubbe den frem og tilbage i vandet.
Det fører kun til, at der kommer mudret vand ind i gællerne og hjælper ikke fisken. Hvis
fisken tilter og ikke kan holde balancen, må man sidde og holde den til den pludseligt vil
svømme. Generelt er den en god idé, at alle har en opgave og er forberedt på hvad der
skal gøres, når en fisk kommer på land, så tiden på land kan nedsættes. -Således at der
ikke skal bruges tid på først at skulle find afkrognings-tang, vægt, skanner, kamera/telefon
etc. Er man alene afsted, må man berede sig på, at fisken ikke må efterlades alene på
måtten, mens man går og leder efter vægt etc. for den vil med mellemrum sprælle og vil
sjælden blive på afkrogningsmåtten. Får en fisk skader eller er man blot i tvivl og fiskens
tilstand, så ring til os! Hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Chip-mærkningsprogrammet
En stor del af størene bærer en chip (pit-tag), som er en 12mm lang og 1mm bred chip
indkapslet i glas. Det er samme type chip som hunde, katte og andre dyr mærkes med.
Chippen kan lynhurtigt identificere fisken. Så vi kan kende dem fra hinanden. Årsagen til at
vi mærker fiskene er for at lære mere om dem. Det er som sagt alle arter som er fremmed
i vores vande og vi kender ikke deres trivsel under danske forhold etc. og de har ikke
været her længe nok til, at man kan udtale sig om hvordan de vil udvikle sig i Danmark.
Med chipmærkningen kan vi følge fiskenes vægt, længde etc. Men der er også megen
anden vigtig information om, hvor fiskene færdes i søen. Hvor de opholder sig hhv.
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sommer og vinter, hvor meget de bevæger sig rundt i søen og hvor ofte de spiser og
meget mere. Vi råder over to chip-aflæsere, som frit kan lånes. Så kan du selv skanne fisk
og vi kan give dig en række informationer om den fisk, som du netop har fanget. Nogle fisk
har navne! I stedet for at fiskenes ID skal være et kedeligt 18-cifferet nummer, så må den
der fanger fisken første gang navngive den.
Blokfiskeriet
Idéen til blokfiskeri kommer fra franske specimensøer. Ved de franske karpevande lejer
man typisk en plads i en halv eller en hel uge. Pladserne er typisk placeret med god
afstand i mellem hinanden, så fiskere ikke får kontakt med hinanden. Pladserne er
opmærkede og typisk kun 5x5 meter, så der er plads til bivie og udstyr. I Blue Rock har vi
valgt et lidt anderledes koncept, hvor vi definere en blok, som et opmærket stykke søbred.
Blokkene varierer i størrelse fra 50-180m søbred, hvor man inden for blokken selv
bestemmer, hvor man vil fiske fra. Dette giver meget mere frihed til selv at undersøge og
udvælge fiskepladsen. Blokkenes størrelse gør, at der er god plads til alle og fisker man
vinkelret ud fra sin blok, så kommer man ikke i kontakt med fiskere i andre blokke. Blue
Rock’s konsortiemedlemmer har deres eget online bookingsystem, mens gæste fiskere
booker gennem Blue Rock’s hjemmeside.
Trofæfoto
Trofæfotoet er en stor del af specimenfiskeriet og en god måde at huske sine store fisk på.
Der findes mange opstillinger etc. Vi vil ikke afgøre hvad der er bedst men blot udstikke
retningslinjer og gode tips til at få de perfekte trofæbilleder i kassen.
Løft og fotografering af større fisk: Fisk løftes ikke i halen, men ved at holde hånden
mellem fiskens to bugfinner og så kan den styres ved et greb om halen. Hvis du er i tvivl
om du kan bære fisken, så lad være med at forsøge. Fine trofæ-billeder kan tages ved at
sidde bag fisken og blot løfte fiskens hale lidt. Så undgår man at tabe fisken og man kan få
et godt stabilt billede, specielt hvis man er alene og bruger selvudløser funktion på
kameraet. Vand- eller badefoto er også blevet meget populært. Der er dog lige et par
forholdsregler, som man skal tage højde for. Find et egnet sted, hvor der ikke bliver hurtigt
dybt og der er fast bund. Tag altid en T-shirt på for stør er ru som sandpapir og man kan få
alvorlige hudafskrabninger hvis man holder fisken mod bar hud. Fisken tages i
afkrogningsmåtten ud i vandet og fisken kan så løftes op og måtten kan flyttes ud af
billedet.

Figur 19 Trofæbillede, hvor fisken ikke løftes og vandfoto.

Knæk & bræk! –Nyd fiskeriet og pas godt på vores fisk!
Team Blue Rock
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