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”Belone belone”. 
 

Hornfisken har invaderet de Danske kyster i stor stil. Her i overgan-

gen mellem forår og sommer, er den næsten ikke til at undgå hvis 

man fisker efter havørred. Jeg fangede min første i påsken.  

Alle har et forhold til hornfisken. De mere garvede lystfiskere og 

”fiskesnobberne” har et noget anstrengt forhold til hornfisken. De 

siger at den forstyrrer havørredfiskeriet. For os andre er den bare en 
kær gæst ved de danske kyster, der minder os om hvordan det føles 

at få fisk på krogen i mangel af havørreder. 

Det er også snart tiden, hvor det gode forårsfiskeri efter havørred 
går over i natfiskeri efter havørred og det er en af mine favoritter. 

Der er næsten ikke noget, der kan hamle op med en stille sommer-

nat ved kysten.  

Vi ses derude…. 

Knæk & bræk 

Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside foto: © Don Larsen 
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 Næringsværdi pr. 100g. 

 —————————— 

 Energi  466 KJ 
 Protein  21,4 g 

 Kulhydrat 0,0 g 

 Fedt  2,7 g 

 —————————— 

Hornfisken er en halvfed fisk der indehol-

der en del af de sunde omega 3 fedtsyrer. 

Den er desuden særlig rig på jod og selen 

og den har et højt indhold af D-vitaminer. 

Sæson for hornfisk 
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Hornfisken er en altædende stimefisk og kan 
fanges med blink, flue eller mede. Sæsonen 

for fiskeri efter denne slanke hurtigsvømmer 

går fra først i maj til sidst i juli. Men den kan 

fanges helt hen i september. Der er ingen 

mindstemål eller fredningstid for hornfisken. 

Hornfisken jager ved hjælp af synet og fan-

ges derfor hovedsageligt i dagtimerne. En 
dag med høj sol, er formidabel til en hornfi-

sketur. Den kan blive op til 1 meter lang og 

veje hele 1,5 kg. De mest almindelige eksem-
plarer der fanges fra sjællandske kyster vejer 

mellem 0,30 - 0,60 kg. 

Når hornfisken fanges taber den skæl og svi-
ner lige så meget som sild. Måske endda me-

re. Så pas på hvis de renses i køkkenet. Der 

sætter sig skæl overalt og de er ikke til at få 
af igen, hvis de får lov at tørre ind. Desuden 

lugter nyfangede hornfisk rigtigt dårligt. 

Hornfisken er en yndet spisefisk for mange. 
Jeg syntes dog at den er lidt for tør. Den eg-

ner sig efter sigende også godt til røgeovnen, 

men pas på ikke at ryge den for hårdt. Man 

kan i første omgang godt blive lidt forskræk-
ket over de grønne ben. Men det er helt uska-

deligt og skyldes farvestoffet vivianit. 

 

Det hedder hornfisken også: 

Latin  - Belone belone 

Engelsk  - Garfish 

Tysk  - Hornhecht 

Svensk  - Näbbgädde 

 

 

 

 

  

 Bornholmerklubbens klubrekord: 

Side 5 

DATO STED FANGER VÆGT 

2009 ? Djo Kokker 0,74 kg. 

2007 Rastepladsen Djo Kokker 0,70 kg. 

2010 Korshage Djo Kokker 0,62 kg. 

2010 Sose odde Djo Kokker 0,61 kg. 

2010 Østrup strand Don Larsen 0,60 kg. 

2010 Røsnæs Don Larsen 0,54 kg. 

2008 Røsnæs Don Larsen 0,52 kg. 

2008 Sose odde Storken 0,50 kg. 
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Hvis jeg SKAL fange hornfisk, så 
er der en metode der aldrig slår 

fejl. Det er medefiskeri med 

bobleflåd og sildestykke. Det er 
også den metode jeg altid anbefaler 

til nybegyndere og børn. I disse 

tilfælde er det jo vigtigt at fange 

noget. Her slår den metode aldrig 
fejl og den sætter stort set ingen 

krav til udstyret. 

Man monterer simpelthen sit 
bobleflåd på linen og monterer en 

god skarp krog ca. 1 - 1,5m. Under 

flåddet. Voila…. Dit tackel er nu 

klar til brug. 

På krogen sætter du en strimmel 

sild på ca. 1 x 5 cm. Dette imiterer 

en lille tobis. Har du fået for lidt 
sildefileter med på fisketur, kan du 

snildt bruge en allerede fanget 

hornfisk som madding. Bare rens 
den og skær den ud i strimler. 

Akurat som hvis det var en 

sildefilet. 

Når tacklet er klar og agnen er 

monteret, er det bare at kaste ud og 
vente. Ofte skal man ikke kaste ret 

langt ud og man skal heller ikke 

vente længe, før hornfisken viser 

sin interesse for sildestykket. 

Det er en god ide at have en 

krogløser tang i lommen når der 

fiskes hornfisk på denne måde. 

Ofte sluges krogen helt. 

Det er i øvrigt ikke helt 

ualmindeligt at en havørred tager 
sildestykket inden hornfisken når 

det.   

 

HUSK: 

Fang ikke flere end du skal bruge. 

Flåd og sild. 

En anden og rigtig god metode, er at spinnefiske med blink. Lange 
slanke blink lige som til havørred dog gerne en lidt mindre 3 krog. 

Vil du undgå at miste for mange fisk er det en god ide at binde en 

lille tavs på 5 - 10 cm. mellem blink og 3 krog. (se illustration) 

Blinket skal  fiskes relativt hurtigt og gerne så det bryder overfla-

den ind i mellem. Hornfisken skal nok indhente blinket. Den skan-

dinaviske marlin er en hurtig fætter. 

Kontroller din tavs og udskift den ind i mellem, for den bliver hur-

tigt slidt af hornfiskens meget skarpe tænder. 

Blink. 
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Som alle selvfølgelig har fundet ud af, er der i denne sæson af 
”årets lystfisker” ændret lidt på reglerne. Det er nu sådan, at du 

får point efter 100% vægten, for de 5 største fisk du indberetter 

i hver art. 
(Se i øvrigt reglerne på websiden.) 

Dvs. at hvis du allerede har fanget og indberettet 5 hornfisk, 

skal du kun indberette hvis du fanger en der er større end nogle 

af dem du allerede har indberettet.  
(se eksempel nedenfor.) 

For at få alle mand på hornfiskejagt, er der nu udlovet en 

midtvejspræmie i årets lystfisker.  

1 flaske FERNET BRANCA gives til den der har optjent flest 

point for hornfisk d. 31 august kl. 23.59 

Alle fangster der indberettes efter 31 august kl. 23.59 tæller 

ikke med til denne midtvejspræmie.  

OBS: 

Husk nu at få taget nogle rigtigt gode billeder af jeres 

kæmpestore hornfisk. 

Midtvejspræmie for hornfisk. 

Hornfisken kan også overlistes med flue. 
Hornfisken er ikke kræsen og tager næsten alt 

hvad du serverer for den. Nimmer bruger kun 

silketråd på fluestangen og det fungerer fint. 

Jeg vil nu helst have en krog på, for tænk nu 

hvis der var en ørred der kastede sig over den. 

Fisken på billedet tog en brun streamer. Ikke 

længe efter, var der også en ørred der tog den 
brune streamer, hvilket bestyrker min aversion 

imod silketråd og ingen krog. 

 

 

 

Nakke odde 2010 
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Stillingen i ”Årets lystfisker” 
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Årets lystfisker er nu i fuld gang. Efter Bornholm har Storken lagt sig i spidsen, men fortvivl ikke. Sidste år mag-
tede han ikke engang at fange en hornfisk. Der er endnu næsten et år tilbage så der er masser af tid til konkurren-

cen slutter lige før Bornholm 2012. 

Sidste sæsons store vinder Klokker har lagt sig på lur midt i feltet. Mon ikke han begynder at røre på sig når horn-

fiskene begynder at flyde ved de Danske kyster. 

 

Sidste sæsons vinder. 

Årets lystfisker - Klokker 

Bedste foto - Klokker 

Bedste Historie - Klokker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedste foto 2010-2011     
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Weekend-planen den 16-17/10-2010 (bedste historie 2010-2011 af Klokker) 

Efter et par weekendture til Heaterhill uden større succes med havørredfiskeriet, nærmede tiden sig for min årlige aborretur med 

Peter og Michael til Store Vejle Å. 

Da sprællevende rejer helt klart fanger bedst, lavede vi en tilbundsgående undersøgelse om anskaffelse af sådanne. Der skulle 

anvendes følgende: Strygenet, skubber, vandtæt beholder samt el-pumpe, og ikke mindst et sted hvor rejerne var til at fange. 

Michael havde en egnet beholder samt købte strygenettet på internettet, Peter fik fremstillet en superskubber hos snedkeren, 
pumpen havde vi fra sidste år. Stedet for rejehøsten faldt på Vellerup Vig, som Peter påstod var godt.  

Således mere end klar tørnede jeg ud kl. 05,00 lørdag morgen, hentede Peter i Gladsaxe og kørte til den udvalgte lokalitet for at 

møde Michael. Da solen stod op, startede vi spændte rejejagten. Til vores glæde var der enorme mængder af rejer. Efter at fanget 

noget i nærheden af 1000 rejer, mente vi at det måtte dække behovet for søndagens aborrejagt. Det skal nævnes, at vi fik rejer af 

forskellig herkomst, Roskilderejer, hesterejer samt en tredje art ingen af os kendte navnet på. Det skal nævnes, at vi udover rejer-

ne fangede 8 arter som følger: Blågylt, Topplettet Sandkutling, Sort kutling, Tangnål, Tangspræl, Ålekvabbe, Trepigget Hunde-

stejle, Nipigget Hundestejle samt lilla Søstjerne og diverse tangloppearter. Jeg kan anbefale børnefamilier at tage turen, det er en 

fantastisk natur/biologioplevels. Bemærk! Små isolerede isotoper af ålegræs giver størst udbytte 

Søndagen startede mindre godt. Efter aftale skulle jeg hente Peter kl. 05.45 i Gladsaxe, jeg havde ikke hørt vækkeren, så Peter 

ringede og vækkede mig. Totalt forvirret fik jeg kaffen sat over, vand i ansigtet og af sted. Vi fik vore yndlingsplads og riggede 

grejet til i tusmørket. Michael, som havde haft rejerne med hjem, havde husket at skifte batterier på luftpumpen inden han gik i 

seng, så rejerne var sprællevende. Fiskeriet var sublimt, tro mig, store aborrer elsker fjordrejer. Vi flåede fisk ind i rå mængder. 

På et tidspunkt havde vi trippel-hug med hver sin aborre lige under kiloet. Det var stort. De lokale aborrefiskere spærrede øjnene 

op. Der var omkring et dusin fiskere på pladsen, som ikke rigtig havde succes med spindere eller levende skaller. Snart krøb de 

nærmere for at undersøge årsagen til vores fiskelykke. Peter oplyste dem om, at det handler om at gøre fodarbejdet ordentlig. 
Nogle tiggede andre ville købe vores rejer. Sidst på dagen forbarmede vi os over et par drenge, som havde fulgt meget med i vort 

fiskeri. Det gav dem et par pæne aborrer. 

Lidt om fangsten. Jeg fangede 38 stk. den største 1225 gram og 44cm 

Peter og Michael havde deres egen lille dyst kørende på flest fisk. Peter førte det meste af dagen, men blev hentet af Michael. 
Hen under aften stoppede Michael fiskeriet med 66 aborrer på tasken. Peter var et par stykker bagud og fortsatte. Da han nåede 

op på 66 fisk stoppede han også, og erklærede dysten uafgjort. Det skal bemærkes, at når bemærkningen "det er en standard" 

blev sagt, var det fisk på mellem 6 og 800 gram. Peter fangede dagen største på lidt over 1300 gram. Michael tabte desværre en, 

da han skulle tage krogen ud, som vi anslog til 1500 gram+ - Vi fangede og vejede 14 aborrer over kiloet, jeg tog 6 af dem på et 

sted, som Michael straks døbte " Klokkerbanken". Nu vil den kvikke læser måske undre sig over min "magre høst". Forklaringen 

skal findes i opbygningen af Bornholmerklubbens udmærkede konkurrence. Forskellige arter giver mange point. Det animerer til 

at forsøge noget andet end at flå aborrer op dagen lang. Således lykkedes det mig at lande en psykopat stor brasen. Den vejede 

fabelagtige 2725 gram og 55 cm. " Det er sku da til bronzenål hos ABU for helvede!!" Den kom i vejen for et crokodile blink 

krom/blå. Så kunne den lære det. Jeg forsøgte også at fange en skalle på de orm, som jeg havde bestilt fra Michaels have. Det 

lykkedes ikke. 

Det var en god fiske-weekend sammen med flinke og hjælpsomme medfiskere. Jeg lærer stadigvæk en masse om detaljerne i 

mangt og meget. Jeg har jo også udvidet min fiskeuddannelse til at indeholde to lærere. De har nu forøget mit ordforråd til at 

indeholde ord, såsom blågylt og tangspræl. 

Blågylten vejede 16 gram og var 8 cm. Nuppet på strygenet. 

 

Weekend-planen afsluttet med tilfredsstillende resultat Pas på derude! Nye planer er lagt 

 



Næste nummer af klubbladet udkommer en gang sidst på sommeren eller først på efteråret. Har du lyst til at bi-

drage til bladet kan du sende en mail til Don Larsen. Alle indlæg er mere end velkomne og vil komme med i 

førstkommende udgivelse. 
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Bornholmerklubben 

Voldborg med sin super havørred på 3,5 kg.  fra 
turen til Bornholm i 2001. Denne fine fisk gav 

bronzestjernen og indmeldte Voldborg i klub 3. 

Desværre fangede Storken en farvet skid på  
3,80 kg. i 2001, så Voldborg fik ikke pokalen 

for største fisk. Selv om denne fisk havde for-

tjent at vinde. 

Det var uheldigt for Voldborg og et uheld kom-

mer sjældent alene. Voldborg tog tidligt hjem og 

fisken blev lagt på is, inden den skulle på røgeri. 

Desværre kom en mink i nattens mulm og mør-

ke og gnaskede fisken. 

Turen i 2001 lå 31 marts - 7 april og kastede 25 

fisk af sig og var altså i den bedre ende rent 

fangstmæssigt. 

Tilbageblik. 


