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D
en sista grillkorvsbiten åker in i 
munnen. Några tuggor och den är 
slut. Jag slickar senap ur mungi-
pan och ser mig omkring. Famil-
jemedlemmarna myser bakom 
klippkanten i lä från vinden. Där 

ligger solen på för fullt och ger den svenska som-
marvärme vi alla längtat efter. Svaret på min fråga 
om någon vill följa med över klippan för ett försök 
på berggylta, blir några nekande grymtningar.

Jag greppar ett flötladdat spö, några halvfrusna 
räkor och går tiotalet meter bort där klippan dyker 
ner i havet, strax bortom vår ankringsplats. Här 
blåmörknar vattnet snabbt i sluttningens branta 
väg mot botten. Perfekt för landbaserat gyltafiske. 

En liten stund senare har jag bommat två hugg 
och tappat en fisk som snabbare än mina reflexer 
dök in i brantens tångbälte, djupt nedanför mina 
fötter. Här är de, tänker jag och avbryter fisket och 
lägger ner spöet, för att locka dit övriga familjen.

Regnbågsfärgad segerfisk
Några hugg senare får Louise, den enda som tyckte 
mina lockrop kunde matcha solplatsens sköna 
värme, kontakt i ett mothugg. Fisken stångar 

Sommaren närmar sig och semestern ska 
planeras. Låt oss ge dig ett tips – testa 
campingfiske. Campingar finns över 
hela landet och kan bli en bas för 
både fisket och andra aktiviteter med 
familjen eller vännerna. Vissa campingar 
har dessutom egna fiskeguider. Vi skickade 
iväg Per-Ola Johannesson med familj för 
att testa. 

ramsvik stugby & Camping är ett 
av många smultronställen längs 
västkusten, där familjen kan få 
havsstänkta drömveckor.

semesterfiske
för alla

AV PO Johannesson redaktion@fiskejournalen.se

Ramsvik Stugby & Camping ligger kloss an 
Ramsviskfjorden och inbjuder till campingfiske.

Louise med  
första berg-
gyltan.

Eriksberg 5,3%. Art.nr. 1584. Kostar 15,50 kr på Systembolaget. Distr. av Carlsberg Sverige AB.

Alkohol är 
beroendeframkallande.

Malt. Humle. 
Jäst. Vatten.

Alla goda historier börjar med bra ingredienser.
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obändigt djupt. Med spöet pekande ut från kanten 
lyckas hon vända den innan den dyker fast i tången 
som min tidigare fisk. Vi ser skuggan därnere,  
fisken är kvar men linan sitter hårt i den sega vege-
tationen. Bära eller brista tänker jag och säger till 
Louise:

– Pressa, hårdare, fortsätt pressa! 
När inte det hjälper börjar jag kränga tröjan av 

kroppen, med tanken att enda chansen är att bada 
upp fisken.

– Den lossnade från tången, pappa!
Jag vänder mig om och där står hon med ett sol-

varmt leende och ett spö bänt till bristningsgrän-
sen. Jag springer efter den lilla håven. Sedan kan vi 
stolt traska över knallen till Simon och Cecilia för 
att visa upp vår regnbågsfärgade segerfisk. Innan vi 
har tagit poseringbilder och återutsatt berg- 
gyltan på dryga nio hekto, är fiskeplatsen upptagen 
av Simon och Cecilia. Strax får Cecilia en i halva 
storleken. Sedan dör huggen ut.

Familjeparadis
Vi är på semester på västkusten. Dagen innan 
anlände vi till Ramsvik Stugby & Camping på väst-
kanten av Ramsviksfjorden, tvärs havet från Hun-
nebostrand. Första dagen inleddes med sjösätt-
ning i Hunnebostrand, fjordfärd och ankring vid 
en boj strax utanför campingens brygga, följt av 
krabbsafari med en kunnig västerhavsguide. Däref-
ter gjorde vi oss hemmastadda i den mysiga stugan 
med loft och havsutsikt och planerade nästkom-
mande dags havsutflykt. 

Innan vi kom i närkontakt med kustbandets 

mångfärgade klippkämpar – gyltorna – hade vi  
hunnit med en timmas driftfiske med mäskning, flöt- 
och bottenmete. Det hade blivit några landade torskar 
och sejar och lite överraskande, en makrill på Simons 
bottenfiskande flöttackel. Har jag använt ordet  
paradis? Ja visst – men upprepningen får stå! 

Ramsvik Stugby & Camping är ett av många smult-
ronställen längs västkusten, där familjen kan få havs-
stänkta drömveckor. Ramsvik drivs av paret Annika 
och Torbjörn Johansson. Ett familjeföretag i andra 
generationen som grundades av Torbjörns far på 
60-talet. De kan ståta med att vara först i Sverige med 
campingstugor. De speciella skapelserna är små arki-
tektoniska kulturarv och finns fortfarande i drift men 
passar bäst för mindre familjer eller semestrande utan 
barn, eftersom de är ganska små.

Fiske och service
Ramsvik har ett brett utbud av fiskekopplade aktivite-
ter. Allt från informativ krabbfiskesafari, till tre- och 
fyratimmarsutflykter med ett turbåtsföretag. De hyr 
också ut båtar för den som vill ge sig ut på havet på 
egen hand. Som ledning har de tagit fram ett sjökorts-
blad med markerade områden för fiske efter olika 
arter. Den som vill gå ”all in” på fisket och ha med egen 
båt, kan sjösätta på rampen knappa kilometern bort 
fågelvägen i Hunnebostrand, på motsatta sidan av 
Ramsviksfjorden.

Kringservicen är utmärkt med restaurang med 
buffé, temaaftnar och à la carte. Den ligger centralt på 
campingen där reception och affär finns. I affären kan 

innan vi kom i närkontakt med kustbandets 
mångfärgade klippkämpar – gyltorna – hade 
vi hunnit med en timmas driftfiske med 
mäskning, flöt- och bottenmete.

Ramsvik Stugby & 
Camping
Ligger väster om Hunnebo-
strand i Norra Bohuslän. Det 
finns stugor, tältplatser och 
plats för husvagnar.
Familjestugorna kostar från 750 
kr och uppåt per dag och cam-
pingtomterna från 280 kr. 
Fiskepaket inkl. boende, frukost, 
middag och motorbåt kostar 
från 1 895 kr/dygn. Priset för 
upp till fyra personer. 
Motorbåt 6 och 9.9 hk utombor-
dare, hyra 150 kr/timma, 400 kr 
halvdag. Roddbåt, hyra 50 kr/
timma, 150 kr halvdag.
Telefon: 0523-503 03
E-post: info@ramsvik.nu
Hemsida: www.ramsvik.nu

Semesterfiske för alla
Berggylta i håven! Fångstglädje 

med full 
makrillhäckla.

Västerhavets liv under vattenytan lockar.

Varannan förare som 
omkommer i 

singelolyckor i trafi ken 
är alkoholpåverkad.

Eriksberg 5,3%. Art.nr. 1584. Kostar 15,50 kr på Systembolaget. Distr. av Carlsberg Sverige AB.

Wobbler. 
Gädda. 100 cm.

Alla goda historier börjar med bra ingredienser.
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den fiskesugne köpa frusen stagg – småsill, råräka 
och vanliga frusna räkor. 

Här finns också krabbfiskeset med pimpelspö 
med lina och klädnypa för att fästa betet. En bit 
blåmussla funkar bra – och en liten hink att förvara 
fångade krabbor i, i väntan på att de får gå tillbaka. 
Torbjörn påpekar att återutsättningen ska ske 
ganska snart efter fångst, eftersom krabborna inte 
klarar längre vistelse i en hink med en liten mängd 
stillastående vatten. Med tanke på att det är en kö 
av upphetsade barn och ungdomar på krabbkajen 
så gott som dygnets alla ljusa timmar – så är nog de 
krabbor som bor bland kajpållare och strandstenar, 
ganska vana vid en stunds bryggbesök och beund-
ran. 

Närliggande attraktioner
Som komplement till det populära krabbfisket, 
finns en rad möjligheter för den aktivitetssökande. 
Sjörövarafton, geocaching, tipspromenad, pro-
menadstråk i det angränsande Ramsvikslandets 
naturreservat och möjlighet att hyra vattencyklar, 
kanot och kajak. Ramsvik ligger också strategiskt 
för besök på en rad närliggande utflyktsmål. Nor-
dens ark, Smögenbryggan, Havets hus i Lysekil, 
Vitlycke museum och hällristningar ligger alla 

inom fyra-fem mil bort. Vi gjorde en dagsutflykt till 
det något mer avlägsna Strömstad och den unika 
Kosterarkipelagen, knappa timmans bilfärd och 
tjugo minuters färjetur bort.

Fiskemöjligheter
Utan att förringa museer och andra besöksmål, så 
är ändå havet huvudattraktionen. Och även om bad 
från mjukt rundade klippor är härligt, så är det  
fiskemöjligheterna som toppar i mina ögon. Skär-
gården här har många öar som ger lä, vilket ger  
hyfsade förutsättningar för fiske också i vind från 
de flesta håll. 

Inom tio minuters båtavstånd finns bra plat-
ser för mindre torsk och makrill. Gynnsamma 
säsonger med bra värme i vattnet kommer makril-
len så långt in i fjorden att de går att fiska från 
anläggningens brygga. Flera av öarna har också 

Smögens Fiske & 
Skärgårdsturer
Havfisketur 3 timmar:  
familjetur 360 kr/vuxen,  
200 kr/barn.
Havsfisketur 4 timmar:  
450 kr/person.
Spöhyra: 80 kr/spö.
Kontakt: Tommy Olofsson, 
0703-245 143, eller  Johan Gon-
sén, 070–506 405.
Hemsida: www.fisketur.se

Den som vill satsa på torsk kan fiska med 
en pilk från 20–30 gram. Den kan pilkas ren 
men ger bättre huggchanser om den agnas 
med räka eller fiskbit.

Kö på krabbfiskebryggan.

Livets 
första 
torsk.

Louise och de 
andra barnen 
tar hand om 
dagens fångst.

Dags för 
nedsläpp.

Semesterfiske för alla
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skarpt brantande klippor nära land, med goda för-
utsättningar för fiske efter råstarka berggyltor.   

Tackeltips
Den som vill satsa på torsk kan fiska med en pilk 
från 20–30 gram. Den kan pilkas ren men ger 
bättre huggchanser om den agnas med räka eller 
fiskbit. Djupen från tio-tolv meter och djupare kan 
hålla torsk och ju närmare platserna ligger större 
djup, på 30–40 meter, desto större är chanserna.

Bra taktik för makrillen är flötmete med gli-
dande flöte som tar 12–18 grams sänke, fiskat på 
djup från fyra-fem meter och djupare över områ-
den med djup från 18–20 meter. Använd krok i 
storlek 2–4 och agna helst med stagg, men sill-
strimla och räka fungerar också. 

För berggyltan är ett glidande tackel, på samma 
sätt som för makrillen, en bra taktik. Ett av de bästa 
agnen är små strandsnäckor som knackas till med 
en sten så att skalet krossas innan de fästs på kro-
ken, men en vanlig kokt räka fungerar också. Störst 
chans till gyltahugg ger fiske nära botten men 
det gäller att vara beredd och kroka snabbt och 
bestämt. Gyltorna är råstarka och kan snabbt dyka 
sig fast om man inte är med på noterna.           

Turbåtsfiske
Förutom våra egna fiske- och badturer, tog vi två 
svängar med Smögens Fiske- och skärgårdsturer. 
Det blev en familjetur på tre timmar, anpassad 
också för ganska små barn och en halvdagstur på 
fyra timmar. 

På familjevändan var det tjugotalet deltagare 
med majoriteten barn, de minsta från fem-sex år. 

Fler alternativ
För att upptäcka fler campingar 
i vårt land kan du surfa in på 
www.camping.se och välja 
efter dina önskemål.

Alla fick fisk och ganska många till antalet. I fång-
sten fanns makrill, torsk, sej, blågylta, berggylta 
och glyskolja. Skratt och lycksaliga leenden syntes 
bland alla deltagare när vi vände mot land igen. 

Fiskfinnande skeppare
Skeppare Johan Gonsén rattade både båten och 
guidade krabbsafarin direkt från campingens 
brygga. Han hade järnkoll på fiskeplatser, tekniker 
och trasselfixande. Som bonus var han en fena på 
att pedagogiskt och medryckande servera fakta i 
lagom mängd om både hav och havsinvånare, vilket 
gav upplevelserna guldkant. 

Han guidade när jag hade mina första närkontak-
ter med pigghaj. Först en fisk som följde efter en 
nykrokad makrill ur djupet och attackerade precis i 
ytan så att det stänkte om det. Strax därefter högg 
en fisk som gav mig en härlig fajt på mitt vertikal-
spö. Det var en pigghaj som följdes av dussinet 
kompisar. De hajslingrade sig i alla riktningar med 
vattenklyvande fenor, under tiden som vi återut-
satte min fisk. Grymt, vilket sommarparadis! 

skratt och 
lycksaliga 
leenden 
syntes 
bland alla 
deltagare 
när vi vände 
mot land...

Semesterfiske för alla

Skeppare Johan Gonsén från Smögens Fiske & Skärgårdsturer med mitt 
livs första pigghaj, strax innan returnering. Johan visar med försiktighet 
hur fisken ska tas om hand.

Några av stugorna på Ramsvik Stugby & Camping.

Simons första 
västkustfisk 
blev en 
neongrön 
makrill.

  arför betala mer?

 Vildmarksstövel 
 Förstklassig och varm perfekt för jakt och fritid. Lätt och bekväm 
även för långa promenader. Av 52% naturgummi, helfodrad med 
neupren, yttersula av gummi och med justerbart spänne på sidorna. 
   Strl 38 –   Strl 47   

                  

399:-

 Jakt- och fi skeväska 
 Av kraftig nylon, med galon i huvudfacket. 
     14-339   

                  

9990

 Spöhållare 
 För fi ske från stranden. Passar 
utmärkt till bottenmete. 
     14-532   

                   

2990

 Båt- och trollingspö Seapredator, 2,1 m 
 Proff sspö som passar lika bra för insjötrolling som för 
det tunga havsfi sket. Klinga av högkvalitativ glasfi ber i 
ett stycke. Rek. betesvikt: 15–30 g. 
     49-509   

                  

249:-

 Fiskerulle Predator 
 En ny modern haspelrulle med väl beprövad och förfi nad mekanik. 
Med utvalda och precisionstillverkade kullager för problemfritt fi ske. 
   Predator 2000  , Linkapacitet: 0,20 mm/295 m, 0,25 mm/190 m, 0,3 
mm/125 m,  Utväxling: 5.2:1, Vikt (exkl. lina): 284 g   45-774  
 139:-    
  Predator 3000  , Linkapacitet: 0,3 mm/155 m, 0,35 mm/115 m, 0,4 
mm/85 m, Utväxling: 4.9:1, Vikt (exkl. lina): 385 g   45-775  
 179:-     

                  

139:-
Från

 Haspelset 
 Perfekt sats för att komma igång, levereras i behändig plastlåda.  
1,85 m teleskopspö med haspelrulle. Komplett med krokar, fl öten, 
blykulor, beteslås, fl ertal drag m.m. 
     14-125   

                   

169:-

 Snake Wobbler, 3 st. 
 Sjunkande wobbler som är lätt 
att hålla på 2,5–3,5 m djup. Vikt: 
12 g.       14-344   

                  

5990

 Skeddrag, Arresjö 
 Ett skeddrag som attraherar fi sk i såväl 
insjöar som längs kusten. Den special-
designade skeden gör att refl exer upp-
kommer oavsett vatten, situation eller 
ljus.  
     45-777   49:90    
    45-781   54:90     

                     

4990
Från

 Acoustic Spinner, 4 st. 
 Spinnaren rör sig livligt under vat-
ten, vilket ger ett ljud som lockar 
fi skarna. Olika färgställningar för 
olika årstider och väder. Vikt: 8 g. 
     14-343   

4990

077-520 00 00  www.biltema.se

17 000 varor i  din hand
Ladda ner appen!
Sök på ”Biltema” i Market eller App Store.

  

2014-03-17_fiskejournalen_230x297_utg22april.indd   1 2014-03-17   10:12:59

WEBB-TV
På vår webb-tv visar vi  

filmer om fiske efter både 
berggylta och makrill. Surfa  
in på fiskejournalen.se och  

klicka på webb-tv.


