
Presentation Bo Hall representant sportfiskarna 
 
00:00- Bo Hall- Som sportfiskare har jag hållit på åtminstone trettio år, jag har hunnit se 
hur det såg ut för trettio år sedan, tills idag och lite till. Jag tänkte jag skulle ge er en liten 
bana hur det såg ut när jag startade. Jag startade naturligtvis in vid land för längesedan, 
jag hade fördelen att ha just Varberg och södra skärgården där, om man kan kalla det för 
skärgård, utan öar. Jag fiskade där ifrån, ut på de här grunden, planen Fladen, 
Middelgrund, dit båtarna tog oss. Under de första åren på sjuttiotalet har jag bra minne 
och bra dokumentation av vad jag gjorde. Då fanns det mängder med fisk där vi fiskade. 
Vi gick ut med en liten båt, en eka och fiskade, då fick vi fisk i princip där vi provade. La 
du dig o driva en stund, så fick du fisk till slut, och nu pratar vi om fisk som är 
predatorer, inte sill och inte sådana saker som kryper på botten. I form av kräftor eller 
något sådant, det är torsk, bleka, gråsej, långa. De fiskarna man fiskar efter med vanligt 
spö, hålle, krok. Det innebär att de här fiskarna alltså fanns väldigt nära land och sedan 
hela vägen ända ut till de stora reven vi pratar om idag. I och med att man fiskade hårt, 
och startade med ett hårt fiske efter kriget. Det innebär på femtiotalet och framåt, det var 
först då man fick tillgång till navigationsutrustning på båtarna, så att de stora båtarna som 
fiskade, kunde fiska hårt och veta vart de var, så fick de stora fångster. Eftersom vi inte 
pratar om havskräfta, som man kontrollerar idag, jag tycker att det är ett fiska man ska 
bevara naturligtvis. Men det är egentligen fisken som vi är berövade på, som det fanns 
mängder av. När jag startade på sjuttiotalet när det alltså redan var på väg neråt i 
beståndet, då hade vi ett sagolikt fiske, sportfiske, om man jämför med idag så har jag 
inte ens ord att jämföra, idag är det en ren katastrof. Så hela sjuttiotalet igenom kunde du 
åka vart du ville med vilken båt du ville och du fick ändå fisk. Man behövde inte vara en 
särskilt duktig sportfiskare för att få fisk, men allt efter som man fiskade hårdare 
yrkesmässigt försvann ju mängden av fisk. Eftersom alla vet att den bästa levnadsplatsen 
befolkas först, så samlades naturligtvis fisken där först, och allt eftersom det fanns fler 
fiskar, valde de sämre och sämre favorit platser. Så ju mer fisk det fanns ju länge ut kom 
de från favoritplatserna, alltså var det väldigt enkelt att fiska, för det fanns ju fisk på de 
flesta bottnar. När man under lång tid fram på slutet av sjuttiotalet hade fiskat väldigt 
mycket hårt yrkesmässigt, efter just som vi pratade om innan som Viking sa, rundfisk. De 
här, torsk, bleka, gråsej, långa liksom all sådan här fisk för att inte tala om havskräftorna. 
Då försvann ju mängden av fisk, den minskade drastiskt. Det innebär att som 
sportfiskare, eller som vi uttrycker det, ett folknöje, alltså någonting som svenska folket 
har som rättighet att gå ut och fiska, även på saltvatten, den möjligheten började brytas 
ner. Vi hade jättestora problem att gå ut med en vanlig egen liten båt, från den lilla 
hamnen som fanns någonstans. Ut och fiska, för det fanns inte så mycket fisk längre. 
Redan då när vi kom in på åttiotalet så började man prata om, när jag var med min pappa 
och fiskade, för tio år sedan fick vi fisk, ja just det, det var då. Redan då hade mängden 
av fisk drastiskt förändrats. Från femtiotalet och till idag har vi 10 – 15 % kvar av den 
mängden fisk som fanns 1950. Då inser ni hur mycket som är borta. Den mängden av fisk 
kanske vi inte får tillbaka, men om vi gör något idag för fisken, så att den finns som 
resurs, den fisk som vi ska ha i vattnet, då har vi en jättestor möjlighet att få ett folknöje 
som fungerar igen. Och trots allt är det så här, det är svenska folkets resurs, det är inte ett 
fåtal andra som ska våldföra sig på beståndet. Så där är en sak vi måste bli duktiga på, att 
bevara den resurs vi har idag. Då kan man genast komma in, de sportfiskare som finns 



idag hur bär de sig åt då? Eftersom beståndet på vår svenska kust är så litet, så vi har 
alltså bara en spillra kvar av det vi en gång hade. Jämför man med på sjuttiotalet då jag 
började fiska, tills idag, så är den spillran enormt liten, och det är bara den lilla biten jag 
har varit med, jag var inte med de första tjugo åren. Så det innebär, vad vi skulle vilja 
göra idag, det är att se till att skydda bestånden mycket mer, de bestånden vi har är alltså 
hårt ansatta idag. Och vi kan rädda de som är idag, med åtgärder och framför allt, se till 
att återgärderna blir fruktbara genom att stänga av vissa områden, och titta vart är 
favoritområden för fisken? Skydda dem. Gör stora skyddsområden för fisken, då finns 
möjligheterna, det här Sveriges största enskilda fritidsnöje, fiske, Sveriges största 
enskilda sportfiskedel finns efter kusten, det är också något man har svårt för, det är alltså 
Sveriges största fritidsnöje, det är sportfiske idag. Då börjar ni förstå hur stort det är, när 
3 miljoner svenskar fiskar varje dag. Nu snackar vi ett eget folknöje som vi blir berövade, 
i saltvattnet för att vi inte bevarar den resurs som var jättebra tidigare. Vi låter helt enkelt 
den utarmas. Vi låter någon, ett fåtal, vara hårda mot de bestånd som finns. Hade vi varit 
tidiga och förstått detta tidigt så hade vi som man uttrycker sig då, ”slagit till bromsen” 
för länge sedan. Sjuttio åtminstone åttiotalet, varit väldigt tydliga med det, vi har så liten 
procent av fisken kvar så vi måste bevara den. 
 
07:36- På många områden, även här i Kattegatt, pratar man om den biologiska 
arvsmassan, dvs. fisken som är kvar, den är så liten att man vet inte om den kommer att 
kunna reproducera sig och överleva. Det är det stora problemet, då dödar den sig själv så 
att säga, den orkar helt enkelt inte överleva. Men vi har ju en tanke i det hela, precis som 
vi är fisken oftast stim, sociala, stimfiskar, dit hör ju också torsken. Så förutom att den 
samlas när den ska leka, det är liksom ett måste för att de ska kunna bli några fler, så 
lever de också i stim resten av året, där de finns är det bästa favoritplatserna, där måste vi 
skydda. Vi kan helt enkelt inte tillåta någon form av beskattning av våra bestånd, inte 
över huvudtaget idag. Där måste vi se till att vi får ett hållbart räddande av den mängd 
fisk, så vår folknöje kan fungera, för det kommer det aldrig göra annars. Jag tycker det är 
kul med en del siffror, de har en väldig förmåga att bli väldigt jobbiga. Men när man 
pratar om sportfisket som resurs idag så har man alltid fått ”Nej, sportfisket är inte att lita 
på”, när man pratar fiskeriverket, ”Nej det är inte så det funkar inte, man kan inte 
använda sportfiskare till det.” Idag säger till och med deras generaldirektör ”Jajemen, det 
här är något vi ska ta vara på.” Där har vi en jätteresurs, vi har Sveriges största enskilda 
fritidsnöje, sportfiskare. Tänk vad de kan göra mycket för de vi har där ute, men då måste 
det finnas en plan, så fisken verkligen ökar, och inte bevaras i den status den är idag. För 
idag är katastrofens rand väldigt nära.  
 
09:49- Sportfiskare av idag, de flesta, åker ifrån Sverige till, t.ex. Norge för att fiska, 
favoritfisken är naturligtvis torsk, men även gråsej, bleka och mycket annat. Att man åker 
dit är för att det finns en jättemöjlighet att få fisk där, till skillnad från Sverige. 
Naturligtvis har de varit mycket mycket mer vaksamma för att bevara sina bestånd där, 
än vad vi har varit. I annat fall hade vi haft kvar den fisk vi hade på till exempel 
sjuttiotalet. Den här mängden av vrak som finns där ute, Viking pratade just om de här 
refugen där fisken får chansen att leva upp, jättebra idé att låta dom vara ifred. Se till att 
vi inte har något stationärt fiske på långa avstånd ifrån, det finns ingenting bättre än givna 
platser där fisken kan trivs och leva. När vi är i Sverige finns bara fisken i princip kvar 



runt de här vraken, de är så lite fisk kvar, att det är jätte svårt att komma ut som 
sportfiskare även om man besitter kunskap, har både ekolod och navigationsutrustning, är 
det svårt att få fisk ändå. Det finns så få kvar. Sedan säger någon naturligtvis, ”Ja men vi 
får ju fisk om vi yrkesmässigt trålar” Yes, om du vet precis vart du ska fiska, där de har 
samlats, naturligtvis är det där du inte ska fiska. Vi måste ha en koncentration av fisk, 
som kan växa upp och bli stor och ge upphov till nya fiskar. För vi måste ha de stora 
starka individerna, så att vi kan få några som kan leka och bilda nya bestånd.  
 
11:42- Sportfiskarna av idag, vill gärna uppnå att vi ska kunna få tillbaka ett fiske som 
man har i Norge, dvs., att vi åker till en bra plats för att fiska. Det finns någonstans 
mellan tre och femhundra fiskekamper, som sportfiskarna åker till i Norge. Det kommer 
alltså folk från hela världen för att fiska där. Alla åker dit för att havsfiska, Sverige har 
ingen havsfiskekamp. Kan alltså inte åka någonstans. Det innebär att det här området vi 
pratar om, Fladen, Middelgrund som var extremt fiskrikt på sjuttio- och åttiotalet. Det är 
för att det är utarmat alltihopa, vi har trålat, vi har gjort allting för att ta ner beståndet så 
mycket vi kan, fiskat det stenhårt. Så när vi pratar om att lägga ut stenar, som Viking 
pratade om, lägg ihop dem och bilda rev, naturligtvis det vore det allra bästa, om vi bara 
vet att vi inte skattar beståndet och utan vi låter dom växa upp. Naturligtvis ska alla 
människor ha rätt att få fisk på bordet, men där ifrån att missköta det som vi har gjort 
sedan sjuttiotalet, det får bara inte inträffa. Vi kan inte ha det så, det vi måste göra är att 
titta oss för, vilka möjligheter har vi framöver. Ja, om man tittar på resursen vi har och 
hur vi har skött den, då har vi ju insett att de alternativ vi har brukat idag, det var inte bra. 
Men framförallt, vad kan sportfisket tillföra där då, ja om man tittar på sportfiskarna idag, 
så någonstans fanns det några siffror jag tog, som en liten kul sak att läsa. Sportfisket 
idag, det ombesörjer en kostand totalt på 4 miljarder kronor i Sverige. Och det är av idag, 
tänk om vi hade haft ett blomstrande fiske här ute, med mängder av fisk, och då omsätter 
vi ändå 4 miljarder kronor som sportfisket gör idag. Så att förbättra möjligheten här ute 
och få fiskekamperna hit, som man har i Norge, vilken dröm. Då inser ni, hur 
fruktansvärt stor potential som sportfisket har, med de enorma omsättningarna som finns 
där.  
 
14:33- En enda fiskekamp i Norge brukar hamna någonstans mellan 5 – 20 miljoner 
kronor i omsättning. Tänk vad mycket pengar det är där, vi har ingen, och de har tre till 
fyrahundra. Och dit åker vi, vi lägger vår resurs där, så vår resurs skulle ha funnits här, så 
vi hade kunnat få hit folk istället. Vi måste bättre på vår resurs, som är idag, måste vi 
sköta. Att det betalar sig att sköta sportfisket, det är ganska uppenbart. Jag har inte de 
siffrorna i huvudet så jag skulle vilja be om lite hjälp där, men ett bevarandesätt, där man 
sätter i gång att sköta sportsfisket riktigt bra. Jag tar lite hjälp av Martin här, han har lite 
sådana siffror i huvudet. Han kan berätta lite grann om det här. 
 
15:33 -Martin Falklind- Jag kan ta ett exempel… jag kom precis hem från Mexico… 
 
15:36 -Gunilla Ivarsson- Kan du säga vad du heter? 
 
15:38 -Martin Parklind- Ja, Martin Parklind, Fiskejournalen. Jag kom precis hem från 
Mexico. Jag var där i januari, på kaliforniska halvön längst söder ut, finns det tre stycken 



små gamla fiske läger, fiskehamnar. Går man ner i en fiskehamn, t.ex. Cabo San Lucas så 
kan man se att i den här hamnen, en av de tre, så ligger det ungefär 500 båtar. 9 av dem är 
segelbåtar, en är yrkesfiskebåt, den fiskar bete till de andra 490 sportfiskebåtarna. När 
man åker ut på havet, så är det fullt med sportfiskebåtar och havet kokar av liv, det 
hoppar valar, det dyker fullt med fåglar, det kör hajar och marlin och det är stora stim 
med makrill. Havet bara kokar här, hur kan det vara på det viset. Jo de här tre hamnarna 
drar in en miljard dollar till Mexico, utländsk valuta av sportfisketurister, men 
sportfisketuristerna fyller inte båtarna med fisk, de kanske tar en, två matfiskar per dag i 
lite mindre storlek, som man äter på restauranger och resten släpper man tillbaka. Man 
har alltså kvar sin resurs, så nu tittar på i senaten i Mexico, kan man införa ett förbud mot 
att handla kommersiellt med marlin, sailfish, dorado, svärdfisk och roosterfish. För att 
bara låta sportfisket ta hand om den biten, då kan man tjäna mycket mer än vad man gör 
på sitt yrkesfiske. Ett exempel på där det har fungerat är Florida, där man på 80-talet hade 
en situation som kanske inte var riktigt så katastrofal som vi har nu, men det var på väg, 
fiskbeståndet på väg ner, delfinbeståndet på väg ner, fågelbeståndet på väg ner, 
lönsamheten i yrkesfisket på väg ner. Man utlyste en folkomröstning och man röstade nej 
till kommersiellt yrkesfiske i de kustnära vattnet, det var ungefär 20 år sedan. Idag 
omsätter sportfiskenäringen 27 miljarder kronor per år och den omsätter flera gånger mer 
än vad yrkesfisket gjorde. Men man tar bara upp kanske 10 % av den mängden fisk som 
yrkesfisket gjorde, så beståndet har kommit tillbaks: fågellivet, delfinerna , fisket är 
fantastiskt, ett paradis för oss sportfiskare och människorna har arbete, det var några 
siffror. 
 
18:38 -Bo Hall- Jag tackar så mycket, jag behövde lite hjälp, jag är inte så bra på 
siffrorna. Brukar säga att dyslektiker som jag är har man både läs och skrivproblem, 
minnet har åkt med samma väg tror jag. Men jag skulle vilja avsluta väldigt kort, 
sportfiske, vad vi vill uppnå egentligen. Det är den lilla spillra som vi har kvarn u av fisk, 
bevara den, se till att vi bevarar den. Hjälp den genom just, revsättning, så vi får ut rev 
och vi får ut olika habitater så vi får den att trivas. Vi får en mycket större chans att få all 
fisk att stanna, visserligen vandrar en del fiskar, men det gör ingenting för vi har stora 
reservat där fisken kan stanna i. Så det spillet som blir när reservatet är fullt på sidorna, 
där det är tillåtet och fiska, där kan ni alla fiska istället då. Men reservaten vi skall göra, 
bevara dom och var jätte hårda på att vi verkligen skyddar dom, även för sportfiske på de 
platserna. Så har vi chansen att göra något, vi måste göra det gemensamt, tack för mig. 
 
-slut- 
 
 


