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Två båtar, Jans och undertecknads utgick 
från Landskrona detta år. Anders E, 
Marcus M och Dan mötte upp vid 
Lundåkrahamnen på morgonen. Spön och 
häcklor riggades, och fiskesuget var så 
starkt att vi gav oss ut innan Jan var på 
plats, med bestämd träff ute på sundet. 
Undertecknad och Dan hade valt att ta på 
sig flytoverall, vilket skulle visa sig 
onödigt. Solen sken, temperatur runt tjugo 
grader, och näst intill vindstilla. Första 
anhalten är ett par hålor sydost om Ven, 
och ekolodet signalerar torsk, men ingen 
sill. 

 
Dan och Janne utanför Ven 
 
En och annan torsk kommer över relingen, 
innan Jan möter upp med sin båt och vi tar 
en fikapaus drivandes sakta i strömmen. 
Dan hoppar över i Jans båt, och styrkta av 
kaffe och mackor, beger vi oss mot ett par 
små, men effektiva grundtoppar. 
Höjdskillnaden är inte mer än 0,5-1 meter, 
men fisken samlas av någon anledning 
ändå på dessa platser. Här driver vi ett 
antal gånger, och en hel del torsk kommer 
upp. 

 
Dubbelhugg 

 
Ett tag har alla böjda spön samtidigt. 
Anders E specimenfiskar sjöstjärnor. Jan 
föreslår att vi skall ta oss ner mot 
Valgrundet, där det brukar vara bra 
makrillfiske. Full fart på båtarna, och vi är 
där på tio minuter. Topologin är intressant, 
och det stupar brant från tio till trettio 
meter. Fisket i sig är däremot trögt. Vid en 
förflyttning ser vi Jan och Ola stanna 
båten, hojtandes för fulla muggar. Förvirrat 
försöker vi höra och förstå vad som det 
hojtas om, när 2 st tumlare bryter ytan 
mellan våra båtar. Att få se dessa mini-
delfiner i sundet var klart en bonus!  

 
Anders E specimenfiskar 
 
Efter ett par visningar försvinner tumlarna 
norrut. När vi vid tretiden sedan ser ett 
förebådande åskväder vid horisonten, så 
bestämmer vi oss att bege oss närmare 
hamnen. Vi får fart på båtarna, och tar oss 
ända upp mot Borstahusen, där ekolodet 
för första gången signalerar sillstim. 
Mängden båtar i området skvallrar också 
om att det är här sillen står. En och annan 
sill kommer upp, men makrill, det får 
ingen av oss se denna dag. En timme 
senare, sätts kursen mot hamn och 
fiskrensning. Vi kan konstatera att alla fått 
fisk och ingen blivit sjösjuk. Frånvaron av 
makrill får uppvägas av det vackra vädret 
och att ha fått se tumlare i Öresund. 
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