
Diskussion efter Presentationerna 
 
00:28 -Gunilla Ivarsson- Ja, har vi tappat några på vägen eller hur är det? Är det några 
därute som inte har fikat färdigt ännu? 
 
00:34 -Isadora Wronski- Kollar du? 
 
00:40 -Gunilla Ivarsson- Kanske du bara kan dra med dig dörren? Ja då är det dags för 
den avslutande delen på det här mötet men inte av processen som framgått av.. Så nu är 
alltså ordet fritt, ställ frågor, kommentera, ge synpunkter, reagera och som sagt var så 
kommer det att dokumenteras. Vänta tills du har fått den trådlösa mikrofonen som Dima 
går runt med och säg gärna ditt namn och varifrån du kommer. Vem är sugen på att börja 
kommentera, eller ställa frågor? Ni har väl inte sagt allting under fikat? Varsågod! 
 
01:35 -Martin Falklind, Fiskejournalen - Jag tycker att det var intressanta föredrag ni 
hade allihop där och jag fick känslan av att alla ni tre var ganska överens om dem här 
åtgärderna. Är det rätt uppfattat? 
 
01:53 -Gunilla Ivarsson- Du vill ha svar från både Greenpeace yrkesfiskarna och 
sportfiskarna  
 
01:59 -Martin Falklind, Fiskejournalen-  Rätt, för att något svar kan jag nog inte få där 
än va? Nej? 
 
02:03- Gunilla Ivarsson- Det finns en liten markering där, ni ser det? Ok Staffan du får 
börja. 
 
02:09 – Staffan Danielsson-  Jag kan ju börja med att säga att jag är överens med mig 
själv, men..jag tror att det finns en historisk möjlighet att ha en samsyn som inte, tror jag, 
har funnits inom europeisk fiskeriförvaltning och kanske inte i världen på väldigt, väldigt 
länge. Vi är.. det är ju naturligtvis början på en väldigt lång process och början på en lång 
väg, skulle jag väl vilja säga, men för en gång skull så är jag lite positiv i vad gäller 
möjligheterna till att ha en gemensam syn på ett helt annat sätt än vad vi brukar ha 
befunnit oss i och det, det vore fantastiskt, fantastiskt roligt men det är långt dit men 
förutsättningarna är bättre än på länge. 
 
03:18 - Gunilla Ivarsson- Okej, Viking, vad säger du?  
 
03:24- Viking Bengtsson- Ja, vi har ju tagit ställning på hur vi tycker att det här ska 
göras, när sedan då Greenpeace kom med sina förslag som inte, liksom, rent tekniskt 
ligger i fas med våra riktigt… Men anledningen pekar ju, så att säga, åt rätt håll. Då finns 
det ju ingen anledning för oss att sätta oss på några höga hästar utan att försöka arbeta 
vidare med dom bitar som förenar oss. Det är klart att vi gör. Och är det sen så, ni har väl 
kanske inte läst igenom det program som vi har gjort ifrån avdelningen här men vi 
kommer gärna ut och håller föredrag om det så kanske vi kan se...vidga programmet och 



få en samsyn på det också. Och det hade ju vart jättehärligt om Halland kunde stå enat 
om ett program hur vi ska sköta Kattegatt, visst hade det vart det. Är det svar, eller? 
 
04:21 -Gunilla Ivarsson-  Fritidsfiskarna då? 
 
04:24 -Fritidsfiskarna- Ja, jag kan ju tala för sportfiskarna, den delen som jag ser varje 
dag och alla har samma inställning. Om vi kan få hårda bottnar så kan vi också få fler 
marina reservat. Det vill säga att om vi kan göra många stora bottnar väldigt täta då får vi 
marina samområden där ute. Då samlas den stora fisken där och det innebär som 
sportfiskare då, som folknöje, kan man åka dit till den platsen och fiska. Annars finns där 
ingen fisk samlad och på mjuka bottnar finns det ingen fisk vi kan fiska efter som 
sportfiskare, utan du måste ha hårda bottnar som vi tillför med block eller sjunkna båtar 
eller vad nu gäller då. Så det är en jättebra idé. 
 
05:12 -  Gunilla Ivarsson- Eh, en fråga innan jag släpper in nästa talare i publiken. 
Staffan, du frågade när, man pratade här om närmsta gemensamma nämnare som du 
gjorde, ser du, jag vet att ni är i början av en process, men ser du att det finns en närmsta 
gemensamma nämnare här? 
 
05:28 -Staffan Danielsson- Ja, för första gången på väldigt länge så, så börjar en sådan 
kunna skönjas. Sen exakt var den, exakta detaljerna i vad det tas i uttryck till det är jag 
inte helt säker på. Men jag...för en gångs skull är jag förhoppningsfull vad gäller att en 
sådan finns, och det tycker jag är ett väldigt, väldigt kul tecken. 
 
05:57 -Gunilla Ivarsson- Är det första gången du upplever det?  
 
06:03 -Staffan Danielsson- Ja. Iallafall ja, det skulle jag vilja säga och då har jag ändå 
jobbat med fiskefrågor i tio år. 
 
06:09 -Gunilla Ivarsson- Ok. Då var det, var det du som viftade där? 
 
06:11- Ante Axelsson- Ja, jag kan ta det. 
 
06:14 – Gunilla Ivarsson- Säg ditt namn och var du kommer ifrån? 
 
06:16- Ante Axelsson- Ja mitt namn är Ante Axelsson och jag är fiskare, yrkesfiskare 
sedan femtio år tillbaks. Fjärde generationen. Jag är den ende här inne som är det 
tydligen. Viking har jag anknytning med. Och jag ville fråga dig det Staffan, har du några 
begrepp om var ni ska lägga stenarna? Alltså det är ju Fladen, men alltså är det på 
mjukbotten eller är det på själva Fladen? Jag begärde in ett översiktskort där, och där har 
vi fått in Stora Middelgrund, men att om vi backar ner där så får vi Fladen där, det är 
inom den blåa rutan som du ska lägga stenen? 
 
06:53 – Staffan Danielsson- Vi, det vi har planerat att göra, det är ju att skydda de sand- 
och grusbottnar och rev som finns och det är framförallt mellan 3 till någonstans runt 30 
meter. 



 
07:12 – Ante Axelsson- Ja. Det vet jag. 
 
07:15 – Staffan Danielsson- Sedan tar lite mjukare sedimentbottnar vid och de är 
visserligen skyddsvärda på sätt och vis. Det finns väldigt få av de bottnarna som inte är 
trålade. Men i det här sammanhanget så är det dem, så är det framförallt bottnar som är 
kanske grundare än 32, 33 meter någonstans. 
 
07:38 Ante Axelsson- Ja, för tjugosju meter är ju, typ under tjugosju, tjugonio meter så 
är det ju ingen havskräfta. Utan den har ju den begränsningen där. Men jag skulle vilja gå 
fram och visa lite om det går för sig. Det är ju så här att jag har ju fiskat i femtio år i 
Kattegatt, dagligen nästan så jag har ju mer rutin på Kattegatt än hela gänget nästan ihop 
och jag har aldrig sett någon båt tråla på Fladen än med bottentrål. Det är dagens sanning. 
På denna blåa ruta här har aldrig gått fram en bottentrål någon gång. På femtio år iallafall. 
Och inte dess för innan. Och där är ändå ingen fisk. 
 
08:27 - Gunilla Ivarsson- Kommentar till det? 
 
08:28 -Ante Axelsson- Kommentar till det? 
 
08:29 -Staffan Danielsson- Kommentar är ju det, att då är det ju så iallafall att då tillför 
ju inte någon ett stenblock. 
 
 
 
08:37 -Ante Axelsson- Inte om du lägger det där uppe. Du får lägga tonvis där uppe, det 
bekommer inte fisket ett dugg. Men inte här. Inte här som är markerat vitt här, här drar 
man ju så här. Du ser, det är dra-mark allt detta. Men här uppe har aldrig varit en trål. Det 
var bara lite upplysning här för jag, när du visade första kartan så var ju precis som om 
alla drog precis över Fladen var enda dag. 
 
09:06 -Staffan Danielsson- Ja. Nej det var inte så jag, nej, den kartan jag visade på 
fiske… 
 
09:14 -Ante Axelsson- Den kan du ta bort. För den stämmer inte längre. 
 
09:16 –Staffan Danielsson- Nej, den stämmer nog inte möjligen längre men den där är 
ju inte en exakt uppskattning utan, Mattias säkert kan påminna om, dom är ju från 
kvadranter alltså, från ett generellt område där man har varit som talar om exakt var 
trålen har varit. Men utan att området som sådant inte liksom exakt så här småskaligt utan 
mer större området visar att i början på 2000-talet så var, så var det här området mer ett, 
på ett större sätt, en av världens mest bottentrålade områden. 
 
09:59 – Ante Axelsson- Fladen? 
 



10:00 -Staffan Danielsson- Nej, inte uppe på. Det beror ju på hur man sätter, hur man 
tittar på statistiken. Det är ju en stor, en stor ruta. Och var exakt inom den rutan det har vi 
ju tyvärr inte möjlighet... 
 
10:13 -Ante Axelsson- Det enda som kan komma fram här över Fladen det är om du 
sätter en flyttrål här eller sätter en flyttrål här, du kan ju inte ens driva ut den där, och då 
drar du den i ytan, du drar inte över där och du drar inte över där men du kan dra över där 
med en flyttrål som går uppe på ytan. Han rör definitivt inte vid någon botten.  
 
10:34 –Staffan Danielsson- Det, jag tolkar det som att, att det iallafall inte är någonting 
negativt för… 
 
10:40 –Ante Axelsson- Nej, inte om du lägger rätt. Lägg det rätt så kan du lägga hur 
många ton som helst men lägg det inte ute på den rena botten som går att tråla på för här 
är lite, här är två man nästan på varenda fiskebåt, skulle du få en sådan plock i trålen, i ett 
dåligt väder, på två man och ta upp det på däck, visserligen är fiskare jäkligt jagade nu, 
men han behöver ju inte vara invalid när han blir pensionär. 
 
11:05 –Staffan Danielsson- Vi... alltså hela poängen är ju framförallt att skydda grus- 
och sandbottnar och stenreven. Under det är visserligen också natur men där är ju inte 
något Natura2000-habitat, alltså det finns inte listat, det kan ju finnas naturvärden där 
ändå, men det är inte det som primärt som det här projektet syftar till. De här 
sedimentbottnarna, mjukbottnarna lite djupare ned som jag tolkar det, som du menar att 
du inte fiskar kräftor på är inte primärt det vi är intresserade av. 
 
11:48 –Ante Axelsson- Nej, jag förstår. Och sedan var det här vi talade om, det var väl 
du som talade om det här fisketrycket och torsk och detta innan. Och det är ju så här nu, 
att nu är det yrkesfisket… vara det i kattegatt i torsk i år, det är nog 180 ton. Ja, hela tiden 
är det nerskuret så där är inget riktat fiske efter torsk ut ifrån någon båt i Halland just nu. 
Utan han undviker att gå dit nu för han får ta i land 150 kilo och det räddar ingenting om 
du tar i land det eller inte. Så enkelt är det, tack för ordet. 
 
12:25 -Gunilla Ivarsson- Okej, vi ska ge ordet till Viking alldeles strax jag ska bara 
fråga dig, är du Hallandsfiskare också? 
 
12:30 -Ante Axelsson- Ja, jag är från (Dudda?). 
 
12:32 –Gunilla Ivarsson- Jag tyckte du talade lite bohusländska där. 
 
12:34 -Ante Axelsson- Jo, jag är Bohuslän ja. 
 
12:37 –Gunilla Ivarsson- Viking? 
 
12:38 –Viking Bengtsson- Nej, men det är ju precis som Ante säger här och det är ju 
diskussionen som vi har fört tidigare också att uppe på dom här grunderna, det är ju inte 
här… där är ju inte trålningen ett problem utan  problemmen där är ju det att där vill vi ha 



garnen, där ifrån helt enkelt därför att vi menar på att där kan vi använda sådana refuger. 
Sen skulle jag också vilja säga det, att ingen skulle ju vara lyckligare än jag om vi fick 
tillbaka fisken inne vid land, men de åtgärderna att få tillbaka fisken inne vid land, de gör 
vi på land. Det har ingen som helst betydelse om hela Kattegatt är fullt av fisk, du får inte 
en firre till inne vid land om du inte åtgärdar och förändrar de sedimenten som är inne vid 
land. Så mycket har jag fiskat inne vid land så jag har sett de förändringarna som har 
skett under åren. Och det måste vi ha klart för oss, för att det finns en Svarte-Petter i 
Kattegatt. Jag ska ta som exempel; Vi gjorde, vi gjorde provfiske med garn inför 
Skottarevet och vi fick mycket lekande torsk där, mycket rinnande torsk som pekade på 
att det var en stor lek som pågick. När Fiskeriverket sedan går till det här området och ska 
försöka få några yngel så får de i stort sett ingenting. Jag har rätt va? Du som är från 
Fiskeriverket där... Då får man i stort sett ingenting. Då kan man dra två slutsatser, att 
antingen är dom helt värdelösa eller, så som vi fick, får kalla kårar, är det någonting som 
inte stämmer?! Och då när vi tittar på det här alltså, så ser vi det här, det måste vara något 
som inte stämmer, på grund av att fisketrycket har sjunkit så enormt som det har gjort. Av 
dom 180 ton som vi får ta upp tror jag vi har tagit upp 9 ton hittills i år eller något sådant 
där. Det är försumbart idag. Så att liksom, reproduktionen borde vara betydligt större än 
vad den är och det är det som är Svarte-Petter. Och det är den Svarte-Petter som vi 
gemensamt måste komma åt nu för det är där jag tror vi har lösningen. Och det är ju dom 
diskussionerna som, det vore roligt om man även ifrån sportfisket vore lite mer 
konstruktiva i dom bitarna för jag tror vi har mycket att ge varandra här . Jag vill att du 
ska kunna stå på klipporna och få din torsk i fortsättningen. 
 
 
13:24  -Gunilla Ivarsson- Okej, då var det slut där. Vänta på instruktioner! 
 
13:30 – Anders Likander- Ja, Anders Likander heter jag, skriver för Fiskejournalen om 
havsfiske. Och jag hoppas också verkligen att jag ska kunna stå på klipporna och fånga 
torsk i fortsättningen… nu får jag åka till Norge för att göra det. För vill jag fiska torsk i 
Sverige så har jag egentligen två möjligheter, och det ena är att som Bosse berättade 
innan ge mig ut, med risk för livet, på vrak långt ut i Skagerack, eller att fiska i Öresund. 
Och Öresund har en minsta gemensamma nämnare, förlåt, med Dröback, som du nämnde 
tidigare. Du tog Dröback som ett skräckexempel, men jag skulle vilja berätta att förra året 
så la man Norges mästerskap i havsfiske i Dröback. Och den genomsnittliga fångsten per 
deltagare var någonstans mellan 15 och 20 kilo rundfisk fångad på spö under en 
fisketävling på 4 timmar. Så bra var det en gång i tiden när Bosse skrev sin första bok. 
Det andra stället jag pratade om först det var Öresund, som är det enda stället i Sverige 
man kan gå ut med en småbåt, 500 meter från land, och få en skaplig fångst av torsk, 
av… stor fin rödspätta. Och den gemensamma nämnaren är att båda ställena är 
trålbefriade. Det har inte trålats i Öresund på tror jag ungefär 80 år. Det är det enda stället 
i Sverige där det över huvud taget är lönt idag att försöka fiska rödspätta. Det måste ju 
finnas ett samband mellan avsaknaden av trål och den… bestånden av den basala… alltså 
bottenfiskar. 
 
15:11 – Gunilla Ivarsson- Vill du ha ett svar?  
 



15:12 -Anders Likander- Jag vill gärna ha ett svar på det ja… 
 
15:14 –Viking Bengtsson- Du ska få det svaret på en gång! 
 
15:16 -Anders Likander- Du behöver inte svara mig.  
 
15:19 –Viking Bengtsson- Visst fick du bra upp vid Dröback idag? 
 
15:23 -Anders Likander- Ja. 
 
15:24 –Viking Bengtsson- Ja. Nu trålar man utanför Dröback, så visst fick du bra där? 
 
15:28 -Anders Likander- Det låter inte som en förklaring av trålningen! 
 
15:31 – Viking Bengtsson- Nej nej, vänta lite, sen ska jag ta en bit till. Öresund är ett 
område med inte bara, inte bara torsk. Det är också ett område där sillen går till, och de 
olika sillpopulationerna trängs ihop. Och de finns ett gammalt tecken som alla som bor 
efter kusten kan. Att gott om sill och gott om stor sill innebär också gott om stor fisk och 
stor torsk. Kattegatt har idag ont om sill. Mycket ont om sill! Än vad vi har haft på 
många, många år! Det är ett av medlerna. Sen, om jag tittar på ett område som jag kan 
ungefär som min egen ficka och de är de som händer runt om Onsalafjorden. Tidigare så 
hade vi en kille som, tyvärr han ligger utanför Måsaskär idag, på mer eller mindre 
banfiskarnas  uppdrag så drog han då och då trålen genom Onsalafjorden. Och varför 
gjorde han det? Jo det gjorde han för att vi visste hur dåliga sedementerna var i 
Onsalafjorden. När han dog, dog fjorden. Nu ligger skiten kvar, i Onsalafjorden, precis. 
Den rör sig inte längre, den syresätts inte längre, den går inte ut med de strömmarna som 
gjorde när vi sa till Kjell, att nu får du nog fan dra igen, för nu är här fullt med skit! Vi 
hade en liten, ett litet fiskevårdsområde där helt inofficiellt, galfiskare och några 
trålfiskare ihop och det fungerade! Nu har vi marint reservat så nu fungerar ingenting där. 
Kan vi få några orkaner till så tror jag att det kan fungera igen, för det har varit såna här 
perioder förut, långt innan trålar fanns. 
 
17:19 -Gunilla Ivarsson- Först Bo Hall och sen Staffan! 
 
17:20 -Bo Hall- Ja, den här kommentaren vi har om att vi har mer fisk i Öresund för att 
det är trålfritt, tänk på att det inte är trålfritt för att det har med fisket att göra. Det har 
bara med att göra med att man ska skydda yrkestrafiken för båtar. Så vore det inte för att 
det var för mycket båtar så hade dom trålat där nu med. Så de är vår räddning idag att de 
finns fortfarande någon fristad längs hela svenska kusten där de finns möjlighet för fisken 
att öka lite grann. Tittar man på mängden sill som finns idag, gå bara andra sidan 
Göteborg, så är det sådana ohejdade mängder med stor sill, så det är inte sant alltså. Men; 
det finns ingen stor fisk som kan äta den. För den är så nedfiskad, mängden med torsk, så 
det finns en spillra kvar bara, så där hjälper det inte att de kommer stor fisk utan vi måste 
vårda det vi har idag. 
 



18:15 -Viking Bengtsson- Då får jag komma in snabbt, jag har legat uppe i Bohuslän, så 
mycket stor sill är där faktiskt inte, och jag har legat där uppe och fiskat i vinter.  
 
18:23 -Gunilla Ivarsson- Okej, Staffan! 
 
18:25 -Viking Bengtsson- Men du kanske också har vart där! 
 
18:26 -Bo Hall- Ja, jag har sett dem. 
 
18:28 –Viking Bengtsson- Bra… du såg dom inte. 
 
18:31- Staffan Danielsson- Jo, apropå marina reservat och fiskeriförvaltning så är 
diskussionen om huruvida fiskeriförvaltningen har gett resultat, är ju ganska så enkelt, 
har hela förvaltningen från början till slut har varit ett stort fiasko. Och i det här fallet så 
är spöfiskare och alla yrkesfiskare och alla nyttjare av resursen. Vi som konsumenter av 
torsk, vi som medborgare, som deltagare, vi har ett, ja, som användare av havsmiljön på 
ett eller annat sätt, antingen om det är via att vi själv tycker att det är trevligt att veta att 
det finns fisk och andra arter kvar i haven, så har ändå förvaltningen… politiker och 
förvaltande myndigheter i grunden misslyckats. Därför så är det få yrkesfiskare kvar. 
Sportfiskare har svårt att få en fångst på den, trots bra förutsättningar. Vi har 
förutsättningar för att ha ett helt annat, en helt annan situation. Men vi har hittills, 
politiker och förvaltningsorgan är de som faktiskt är skyldiga. Vi har låtit oss bli fångna, 
och därför så är diskussionen egentligen om vem av de olika yrkesgrupperna är liksom 
mer eller mindre skyldig; den är lite mindre relevant på sätt och vis. Vi har tillåtit att vår 
gemensamma resurs blivit misshushållen, blivit rejält misshushållen, samtidigt som vi har 
underlåtit att ta i tu med till exempel övergödningsproblem och andra havsmiljöproblem. 
Jag hoppas att vi kan komma lite ifrån det här, vilken användargrupp har, är skyldig. Jag 
vill säga det här är ett stort politikermisslyckande. Vi måste ställa våra politiker till svars 
för den här förvaltningen som har skett. Vi har en otroligt stor, bra chans att göra det i 
och med reformen av gemensamma fiskeripolitiken. Sveriges regering måste verkligen 
driva den reformen med alla till buds stående medel, och det måste vi kräva av dem, för 
annars gör dom det inte.  
 
21:27 –Gunilla Ivarsson- …Hur processen ska gå till, hur den ska ske, och vilka 
konsekvenser. Jag tror att det vore jättebra att få lite synpunkter och kommentarer till det 
också, för det pekar ju framåt mot den process som har inletts här idag. Var det bra? 
Hänger ni med? Kan vi göra det ihop, eller… ni som bor i Halland kan ni göra det ihop? 
Fundera på det och kom gärna med frågor eller kommentarer på det. Du har viftat igen?  
 
21:56 –Anders Likander- Ja, jag ville bara säga… så att det ska inte missuppfattas på 
något sätt att det är två grupper som står emot varandra här, det finns ingen sund 
sportfiskare som vill se att yrkesfisket försvinner. Jag älskar att äta fisk och jag kan inte 
riktigt fånga all fisk jag vill äta själv, och jag tycker att mina barn ska få äta fisk i skolan. 
Problemet ligger inte i att det finns yrkesfiske, vi ska ha en… yrkesfiskarna är 
jätteduktiga, det är en stolt yrkeskår, vi behöver dem, men vi behöver metoder som 
skonar naturen.  



 
22:36 -Gunilla Ivarsson- Då är det du där nere. 
 
22:47 -Fidél Chiboga- Så, jag heter Fidél och går i Biologiprogrammet på Göteborgs 
Universitet. Jag har en fråga till Länsstyrelsen, Halland. Och vet inte riktigt hur bra fråga 
det här är, eller om det passar i det här sammanhanget, men… jag undrar hur lätt eller 
svårt det är för projektet att bli godkänt, så det är fritt fram för Greenpeace att bara köra 
på? 
 
23:14 -Gunilla Ivarsson- Vänta på instruktioner… det är väl en jätteviktig fråga? 
 
23:24 -Anna-Karin Sandholm- Det var väl en utmärkt fråga! Lätt eller svårt, det, det har 
jag ingen uppfattning om idag, utan det vi har att göra som myndighet då är det ju att 
bereda ärendet så att de ligger så bra fakta till grund för att vi ska fatta ett beslut så fort 
som möjligt då.  
Så att nu när avhandlingarna hittills… har ju inte framgått när ni hade planer på att 
genomföra detta men nu säger du, som ni ser på det idag, sensommar, tidig höst då. Vi 
bör ju ha framme ett beslut långt innan dess, förhoppningsvis, ja. 
 
24:01 –Viking Bengtsson- Finns det även dansk-, danskarna har intresse i området 
också, enligt Kattegattkonventionen, så har ju, de danskt fiskevatten också då, så att, om 
danskarna sätter sig på tvären ordentligt så här, så, så är det möjligt att man kan komma 
igång någon gång 3004 eller nånting sånt där.  
 
24:20 –Anna-Karin Sandholm- Komma ihåg vad det är för sak vi har att pröva i det här 
skedet då, och nu är de ju i första hand att komma fram till om man verkligen ska behöva 
söka Natura-2000 tillstånd eller inte. Det är ju det vi prövar nu, sen kan vi ju komma fram 
till att vi behöver upplysa om att det krävs andra tillstånd för att komma vidare med detta. 
Men den saken äger ju inte vi då, utan den saken vi prövar nu är ju i första hand Natura-
2000 tillståndet.  
 
24:43 –Viking Bengtsson- Men jag tror att de var det du svarade på min fråga, det var 
det Fidél ville ha reda på också. 
 
24:50 -Gösta Bring- Jag heter Gösta Bring, jag representerar för sportfiskarna, 
Göteborg! Jag undrar om det är Greenpeace mening att de här områdena ska bli marina 
reservat, alltså, totalt fiskefria områden? Jag vet ju de att regeringen ligger under tryck i 
från EU och bilda ett antal marina reservat som är helt fiskefria här på västkusten. Jag 
jobbar själv inom det här Åttafjorden-projektet uppe i Stenungssund, och då är ett av 
reservaten föreslagna är alltså Havstensfjorden utanför Uddevalla. Är det samma här 
alltså, kan de bli alltså i princip två stycken helt fiskefria områden igen då, ihop med 
Havstensfjorden? 
 
25:31 - Staffan Danielsson- Det skulle det kunna bli, eventuellt! De är ju såhär att, det 
här projektet inte löser alla problem. Man löser till exempel inte pro-, inte… ett 
överdrivet garnfiske, som har andra problem, som Viking säger, som har stora problem 



med bifångst, som har stora problem med, med, på annat sätt, tar mer, för dålig 
utskiljning så att säga, som sätter sig i spökgarn. Det finns många, det finns många saker 
som de här stenarna inte löser. Vi tycker att de här områderna är… i de här Natura-2000 
områdena är det naturvärdena som ska styra vad, vilka åtgärder som ska vidtas! Om man 
läser de hoten som Länsstyrelsen själva har tagit fram, så står det: för högt fiskeuttag, 
fiske som orsakar till exempel utkast, bifångst, andra problem. För högt, eller hur det 
står.. det är en tolkningsfråga! Vi tycker att det bör finnas referensområden, som är helt, 
helt fiskefria ja. Däremot om, om det är relevant för det här området, det kan inte jag 
riktigt uttala mig om. Att stänga det helt för precis, isåfall så pratar vi dessutom om 
burfiske av olika slag; havskräfta, hummer, krabba som, som inte nödvändigtvis i alla fall 
direkt har en negativ inverkan, eller sportfiske, på dom här naturtyperna. Men, vi skulle 
väl gärna kunna tänka oss att man tänker lite tvärt om så att säga, att man prövar vilka 
fiskemetoder som kan tillåtas. Vilka fiskemetoder, alltså tvärtom som man gör idag, för 
idag är allt fiske tillåtet om man inte gör ett undantag nånstans. Man kanske skulle i det 
här, särskilt i de här särskilt skyddsvärda områdena göra tvärt om; pröva vilka former av 
fiske som kan tillåtas, ur ett naturvårdsperspektiv, alltså, beroende på vilka mål man vill 
uppnå. Jag tycker att det finns ett värde i att ha helt stängda områden också. Om inte 
annat för referens- och forskningsskäl! Om det är lämpligt att ha det här det kan inte jag 
uttala mig om idag, det vet jag inte. 
 
28:24 -Gunilla Ivarsson- Vad säger du för nåt?  
 
28:24 –Gösta Bring- Uttömmande… faktiskt. Jag tycker att svaret var väldigt 
uttömmande. Men det ät klart att någonstans måste ju de här områdena ligga. Och då är 
frågan om man ska ha dem inomskärs eller utomskärs. Och likadant hur mycket ska man 
låta de här områdena påverka de som fiskar i dem? Så att jag tror att de är en ganska svår 
fråga, för jag vet att ingen idag vill egentligen ha dem liggande nära där man själv bor. Så 
det är lite problematiskt alltså, detta. Och jag kan ju säga också, nämna för er alltså att det 
här med, med torsken alltså när det gäller uppe i det området Åttafjordar där jag opererar, 
det finns i stort sett ingen torsk alls, men de finns en jädra massa sill. Både skarpsill och 
vanlig sill. Och den tillochmed leker, den sillen där uppe. Och jag vet, vi lade ut här, 
burar, vi hade en yrkesfiskare som hjälpte oss fiska torsk, och vi lade ut burar uppe i 
Brofjorden. På tre veckor fick vi två torskar, och de var alltså lekmogna, den ena släppte 
mjölken och den andra var en urlekt hona, och det var allt. Så det är otroligt ont om torsk 
där. Tack. 
 
29:43 -Gunilla Ivarsson- Jag tror att det var du? 
 
29:44 -Kjell-Erik Karlsson - Kjell-Erik Karlsson, och jag jobbar lokalt med 
Vänsterpartiet. Jag har ju tidigare jobbat i Riksdagen med en del fiskefrågor också. Och 
jag tycker att det här är ett positivt initiativ som Greenpeace har tagit. Både rent praktiskt 
att man genomför det här och lägger ut stenarna för att skydda områdena, men också för 
att man får igång en process. En diskussion i samhället, alltså en opinion, antingen för 
eller emot. Man får en diskussion i samhället om hur ska vi skydda marina miljöer. För 
om det som sker i havet hade skett på land, då hade det stått många och skrikit rätt ut så 
att säga. Vi har många skydd på land, och där vi har många fina skötselplaner och så men 



när de gäller ute i havet, då blundar man. Och det händer inte så mycket, man pratar 
mycket men det är lite verkstad. Och så har de varit ifrån många politiska håll också när 
det gäller havsmiljö. Man ser det inte, utan det man inte ser det bryr man sig inte om. 
Man ser bara svallvågorna. Sen så tycker jag det här är positivt, man känner stämningen, 
man hör det här, att de finns en viss samsyn, om man nu ska använda ordet samsyn. 
Alltså man har ju ett gemensamt mål, där alla nog är överrens! Sen är bara frågan: hur ska 
vi nå det målet? Och då kommer olika yrkesgrupper eller olika intressen in så att säga, 
och kanske sätter käppar i hjulet. Men kan man hitta en gemensam väg för att komma så 
nära målet som möjligt, då tycker jag vi är en god bit på väg. Och då gäller det ju att få 
igång den här dialogen, och inte stänga dörrarna runt sig. Så jag hoppas på att den här ska 
leda till, att man har dörrar öppna och får en dialog och att det blir ett samtalsämne i 
samhället, och på det sättet kan stärka då Länsstyrelsens arbete också. För att det är ju en 
fråga om att få acceptans för det man vill, som tjänstemän också så att säga. Så det gäller 
att få igång, verkligen dialog på många olika områden. Och där vill jag också vara med 
och hjälpa till. Om jag på något sätt med min lilla människa kan hjälpa till med det där. 
För vi vill hellre alla jobba tillsammans med de här frågorna. Tack.  
 
32:05 -Gunilla Ivarsson- Staffan vill du kommentera? 
 
32:15 –Staffan Danielsson- Jo, jag håller absolut mycket med dig förstås. Det finns ju, i 
sådna här fall så finns de ju berörda grupper: yrkesfiskare som utnyttjar området, 
sportfiskare som utnyttjar området… sjöfarten utnyttjar ju området också. Vi är ju också 
väldigt många som, som andra grupper som har liksom intressen i det också. Till exempel 
en stor allmänhet som har, som kanske har ett intresse av att veta att dom här 
naturtyperna finns där ute, och jag är med som skattebetalare och är med och skyddar de 
här områdena. Jag kanske inte, jag kanske aldrig ens har åkt ut och tittat på dem, men jag, 
det känns bra för mig att veta att dom finns där ute. Det finns således ganska många fler 
människor som är berörda av de här, men som inte är indirekt nyttjargrupp. Och det 
tycker jag är värt att komma ihåg, att bevarandet av de här miljöerna är inte bara en fråga 
om hur många torskar den här biotopen kan föda upp, eller hur många plattfiskar som kan 
skyddas. Som man sen i förlängningen kan utnyttja. Det är en viktig aspekt, men det finns 
många andra också, att det är vild natur som har ett egenvärde i sig, och det tycker jag det 
är värt att komma ihåg! 
 
33:46- Gunilla Ivarsson- Viking, vill du kommentera? 
 
33:47 -Viking Bengtsson- Nej tack, en teknisk paus! 
 
33:48 -Gunilla Ivarsson- Då var det Viking, och sen var det... 
 
33:57 -Viking Bengtsson-  Vi gick ju ut här i januari med, med vårt policyprogram och 
försökte få press och radio och så vidare att ta det här. Och man har ju varit, man har ju 
varit fullständigt ointresserade att ta det här. Och Radio Halland - noll! I princip, 
Hallands Nyheter - noll! Och när man då kommer i från Greenpeace då ska jag säga, jag 
var riktigt ärlig: det var en skänk från ovan! För att helt plötsligt så får, så kommer vi ut. 



Vi kan börja och diskutera de här frågorna som ligger oss lika varmt om hjärtat som dem! 
Okej vi har inte stenkastning i vårat program, men vi kanske kan lösa den frågan också.  
 
34:42 -Gunilla Ivarsson- Stenkastning? 
 
34:44 – Viking Bengtsson- Men det, det är jättebra! Det är bara positiva tecken det här, 
och det har vi talat om för dem, att vi tycker det var bra att de kom med de här bitarna, 
för nu får vi de här bitarna, nu får vi utgågrunderna, nu får vi dem! Okej, ni har tagit, ni 
har kanske inte tagit de som vi tyckte var viktigast, ni har börjar norröver, vi hade kanske 
börjat börjat söderifrån. Men okej i alla fall! Det är kanon! 
 
35:10 -Gunilla Ivarsson- Vi kan ju bara konstatera att ni är…  
 
35:11 –Jan Galron- Jan Galron, och jag representerar mig själv. Jag undrar, Greenpeace; 
säg att det här med Länsstyrelsen drar ut på tiden och ni inte får beslut innan den här 
tiden har gått ut, hur tänker ni agera då? Och om beslutet blir negativt hur tänker ni i den 
frågan? 
 
35:32 -Staffan Danielsson- Det verkar ju bli ett, vi verkar få svar i tid, i god tid också till 
och med. Det andra fallet är ju hypotetiskt. Om vi inte får, om det blir ett negativt svar. 
Vi måste naturligtvis analysera det svaret, så att säga. Vi får… och det är lite grann 
hypotetiskt eftersom ansvaret för att skydda de här havsmiljöerna ligger på Länsstyrelsen 
och i förlängningen på Sverige då, i det här fallet Länsstyrelsen och kanske också även 
lite på Fiskeriverket i och med att de är delansvariga för beslutet. Så då måste vi se hur 
ser de alternativa möjligheterna för att uppnå samma syfte ut? För att, tiden går ju ut för 
staten, och någon… Sverige har de här skyldigheterna enligt lagen, och de lagarna-, de 
skyldigheterna måste uppfyllas. Så vi får ju, Länsstyrelsen och Fiskeriverket är som vi ser 
det, skyldiga i alla fall att svara på hur man ska göra om man inte ska göra på det här 
sättet. För som vi ser det så har skyddet av den marina miljön fungerat väldigt, väldigt 
dåligt. Man har pratat om det väldigt länge, men i verkligheten har det hänt väldigt lite, 
och det har gjort oss väldigt frustrerade, och därför har vi kommit fram med ett sånt här 
förslag. 
 
37:11- Gunilla Ivarsson- Ja, varsågod.  
 
37:12 -Ante Axelsson- Fråga till honom, marinbiologen där ifrån Länsstyrelsen. Det är ju 
väldigt, det är ju väldigt hårt med att släppa ut någonting i Kattegatt nu, du får ju inte, 
alltså du får ju inte droppa olja, ingenting i Kattegatt. Det är straff på allting. Hur ställer 
sig lagen till att dumpa stenblock i sjön i Kattegatt, enligt svensk lag? Det behöver de 
veta! 
 
 
37:48 -Anna-Karin Sandholm- Det är det vi håller på och prövar nu. 
 
37:51- Gunilla Ivarsson- Så att något svar finns alltså inte? 
 



37:51- Ante Axelsson- Du har inget svar då? 
 
37:53 -Anna-Karin Sandholm- Inte idag. 
 
37:54 -Ante Axelsson- Men är det inte förbud mot dumpning i Kattegatt? 
 
37:59 -Malin Hemmingson Fiskeriverket- Det är förbud mot dumpning i hela havet. 
 
38:00 –Anna-Karin Sandholm- Ja, men då är det… 
 
38:01- Ante Axelsson- Ja, och det behöver vi veta! 
 
38:03 –Anna-Karin Sandholm- Ja, men då är det vad man per definition i lagen menar 
med dumpning och så vidare- 
 
38:06 -Ante Axelsson- Ja ingenting får släppas ut, ingen olja, ingenting. Jag får inte 
kasta i en plastpåse i Kattegatt. 
 
38:12 –Anna-Karin sandholm-  Nej, men det är detta vi håller på och prövar bland 
annat. 
 
38:15- Malin Hemmingson Fiskeriverket- Det gäller avfall.  
 
38:18 -Ante Axelsson- Ja, vad  är detta då? 
 
38:20 -Malin Hemmingson, Fiskeriverket- Alltså det råder förbud mot dumpning av 
avfall i hela havet, men man kan söka dispans för dumpning av avfall hos 
Naturvårdsverket. 
 
38:27 -Gunilla Ivarsson- Kan du säga vad du heter också? 
 
38:28- Malin Hemmingson,Fiskeriverket- Malin Hemmingson, Fiskeriverket. Så där är 
väl en diskussionsfråga om vad som är avfall. 
 
38:36 -Ante Axelsson- Mm, så det är förbud alltså? 
 
38:36 -Malin Hemmingson, Fiskeriverket- Och de vet vi, det finns dumpningsförud, ja. 
 
38:39 -Gunilla Ivarsson- Om Staffan möjligtvis vill säga något också? 
 
38:44 –Staffan Danielsson- Ja, jag kan ju bara kommentera att, vi köper ju in dom här 
stenblocken dyrt, och placerar dem försiktigt. Det är ju ingenting som vi… de är 
värdefulla för oss. Det är värdefull utrustning som kommer att skydda miljön och bevara 
miljön. Vi ser det inte alls som att vi gör oss av med någonting. Vi gör, vi förbättrar 
situationen. 
 



39:13 -Gunilla Ivarsson- Då var det Viking. 
 
39:14 –Viking Bengtsson- Och så förbättrar vi de refuger som finns ute i havet. Och så 
slår vi så att säga två flugor i en smäll. Jag tror att vi kan uppnå det skydd- trålskyddet 
ändå. Men är  det så att man anser ifrån Greenpeace att kasta sten så att säga i havet så, så 
kan vi göra det gemensamt och så bygger vi nya refuger och så får vi bättrade kondition i 
havet. Och de har vi ju alla nytta av Och då vet vi ju också de att det är fan ingen jävel 
som är så dum så att man går och trålar i stenblock… så billigt är det inte med 
fiskeredskap! 
 
40:02 -Gunilla Ivarsson- Frågor, kommentarer? Tyckande? 
 
40:18 –Dan-  Jag heter Dan. Jag undrar… ni pratade förut om fisket på Fladen. Då 
problemet där, och Lilla Middelgrund också antar jag då, att det inte är trålfiske, utan att 
det är garnfiske där som är… Och då undrar jag, är det yrkesfiske eller är det ett 
husbehovsfiske som sker där? Är det någon som har koll på det? Också en kommentar till 
moderatorn där, du sa fritidsfiskare förut, och då menar du sportfiskare. Det är en 
olycklig definition, alltså det innefattar husbehovsfiskarna också. Och de vill vi, 
sportfiskarna inte… 
 
40:55 –Gunilla Ivarsson- Jag förstår. Bo gjorde en diskret rättelse där. Ska jag aldrig 
säga fritidsfiskare igen? 
 
41:06 -Viking Bengtsson- Det är ju ett stort, så att säga citationstecken fritidsfiske med 
garn på plan. Men där är också ett danskt fiske med små, med småvävda garn, alltså med 
småmaskiga garn. Och vi menar ju på det här att, de här områdena bör… Det vill säga 
alltså att vi kan utveckla hummerfisket där. För att dom här garnen som ligger där ute, de 
fiskar alldeles för mycket skaldjur… som ska fiskas på ett annat sätt, och som hela 
befolkningen ska kunna ha nytta av, så att säga. Och inte vara till några tjuvfiskare som 
sitter där och leker, eller några danskar som säljer dålig hummer på auktionen.  
Vi måste på något sätt få de här områdena, vi måste omstrukturera fisket där så att vi, så 
att… jag menar… Vi har i Kattegatt, och nu får Bohuslänningarna hålla i sig lite, det är i 
Kattegatt de stora möjligheterna finns, för att få ett bra hummerfiske och ett bra 
krabbfiske. Låt oss utnyttja det genom att skydda markerna och använda markerna, det är 
det de är bäst till! Och då har vi inte plats till garn, så enkelt är det bara. Sen att danskarna 
förmodligen hissar upp mig i… om jag kommer dit, det är en annan sak, det får de väl 
göra då. 
 
42:35 -Gunilla Ivarsson- Var det svar på frågan? 
 
42:36- Dan- Det var svar. 
 
42:39 –Okänd kvinna- Jag skulle vilja ställa en fråga till Länsstyrelsens representanter 
här. Alltså det var ju något tidigare inlägg här som det sades att: stärka Länsstyrelsens 
arbete med den här frågan… hur upplever ni det? Har ni blivit stärkta av det ni har fått 
höra här ikväll? Gör det ert jobb enklare? 



 
 
 
43:05 –Bo Gustfsson- Ja hur ska jag svara på detta? Både och skulle jag vilja säga. Det 
händer väldigt mycket kring havsmiljön nu, vi får väldigt mycket arbetsuppgifter på olika 
håll och kanter. Så på så sätt får vi väldigt mycket att göra och vi sprider våra resurser på 
det. Men, att det uppmärksammas och att allmänheten intresseras är ju jättebra. Det har 
gjorts även innan men på så sett är det jättebra. Men, som sagt vi har väldigt mycket 
arbetsuppgifter som det är, så på så sätt underlättar det inte. Sen skulle jag bara vilja 
kommentera en annan sak också när det gällde Onsalafjorden som du kallade den, 
Kungsbackafjorden. Den, om man jämför den med åttiotalet har den faktiskt blivit bättre 
när det gäller de grundaste delarna och de djupaste delarna. Medan mellanområdet har 
blivit sämre. Så det har gått framåt, det är ju inte bra där, men det har blivit en hel del 
förbättringar. 
 
43:59 –Viking Bengtsson- Då ska jag bara säga till dig: att de är rent förbannat skitprat. 
Jag ligger där med garn nu i dagarna, jag vet hur de bottnarna ser ut. Så kom inte och kör 
den varianten. Och jag ser hur de bär sig åt, de som tar proverna. Så att det är gott att 
sova gott. Även om man sover på en lögn, men det för inte någonting framåt.  
 
44:25 –Bo Gustafsson- Vi har provtagningar på mjukbottnarna som visar detta, sen 
handlar det inte om fiskbestånden i detta fallet utan det är mjukbottendjuren. 
 
44:31 –Viking Bengtsson- Men om du hade varit med förra veckan, och sett de 
sillagarnen som jag fick upp i båten, som var tagna precis alldeles brevid där ni tar era 
prov, och fått lukta på den lukten som jag hade på det däcket som jag spolade rent idag, 
så hade du haft en annan uppfattning i den frågan. 
 
44:48 -Bo Gustafsson- Ja, jag sa ju inte att det var bra, utan det har blivit förbättringar 
relativt sett från hur det såg ut på 80-talet. 
 
44:54- Viking Bengtsson- På åttiotalet, på- 
 
44:55 –Anna-Karin sandholm- Nej, men det är viktigt, för många tror att havet är helt 
dött, och jag vill bara förtydliga på det.  
 
44:58 –Viking Bengtsson- På åttiotalet, på åttiotalet så drog vi per halva, alltså per 
åttiometersgarn, eller nittiometersgarn hade vi på sextimmars, hade vi fem kilo stor 
rödspetta, det hade vi på garn. Så vi satte ofta åtta garn, då det blir fyrtio kilo rödspetta på 
morgonen och fyrtio kilo rödspetta på kvällen. De körde vi hela tiden. Sätter jag de 
garnen där idag, så vet jag bara en sak; att dom luktar Allan… om du vet hur Allan luktar. 
 
45:35 -Gunilla Ivarsson- Är vi klara med replikväxlingarna? 
 
45:36 - Bo Gustafsson- Ja, vi behöver nog inte fördjupa oss i det just nu. 
 



45:38 -Gunilla Ivarsson- Okej, Staffan? 
 
45:40 –Staffan Danielsson- Jo, jag tänkte att vi skulle få se lite grann hur områdena ser 
ut. Jag ska bara koppla in datorn här. Så har vi faktiskt lite filmbilder som 
Naturvårdsverket tog, under 2006 va? 
 
46:00 –Bo Gustafsson- 2005 är det, om det är mitt material. 
 
46:04 –Staffan Danielsson- 2005? Så att, för det e lite… hela poängen är ju rätt mycket 
att de här områdena är det väldigt få som får se. Det är väldigt få som kan dyka här ute, 
det är väldigt få som kan komma ner. Men de har… de gjorde det för några år sedan Och 
vi, jag lyckades få tillgång till det där filmmaterialet alldeles nyligen. Så vi ska bara 
koppla in den där så ska ni få se lite grann hur de ser ut på de här bottnarna också. Så det 
inte bara är så att vi pratar om teoretiska svar på det här. Det börjar nämligen uppe i 
Bottenviken, så hela filmen kanske vi inte ska… 
 
46:46 -Gunilla Ivarsson- Var så god! 
 
46:47 –Markus Lundgren- Okej, Markus Lundgren. Biolog, även sportfiskare. Viking 
nämnde den här lilla kartellen som var inne i Kungsbackafjorden. Och menar du alltså att 
ni rörde runt vattnet så pass när ni trålade så att det blev okej syre? Och då var det fisk 
där? Uppfattade jag det rätt? 
 
47:07 –Viking Bengtsson- Ja, men det var liksom inte så att det trålades regelbundet. 
Utan det var så att det gjordes ett drag då och då.  Och det var inte alltid, för det mesta så 
låg man med öppen påse om du förstår vad jag menar? Alltså man fiskade inte, utan man 
bara drog över det hela, och det var ju för att försöka syresätta och få en rörlighet i 
sedimentet. Och när det fungerade bäst, det var på utgående ström. Då fick vi ut mycket 
av skiten ur fjorden. Så att, det här är alltså ett jätteproblem med Onsalafjorden, och har 
förmodligen alltid varit. Och blivit förstärkt iochmed att vi fått mer utsläpp i fjorden helt 
enkelt. Och det är ju därför som Per Öhman, som ordförande i Kommunstyrelsen inte vill 
ha mer reningsverk i Kungsbacka. För att minska belastningen på något sätt. Vi har ju 
starka jordbruksområden runtomkring, vi har Kungsbacka, och vi har en ranson som 
flyter ut. Så att, det är inte oproblematiskt.  Och det är därför det är lite synd när vi gjorde 
ett marint reservat av det här: att vi inte tittade över de frågorna ordentligt. Det blir ju inte 
bättre utav att bara mäta! 
 
48:22- Gunilla Ivarsson- Vi kanske kan återkomma till det. 
 
48:29 –Viking Bengtsson- Det ligger ju där ute, ta med er det här, som vi kallar 
policyprogrammet hem, och läs igenom det och diskutera det! Sen har vi börjat diskutera 
i avdelningen nu också, om vi ska göra en hemsida för att kunna få en fiskedetalj som är 
specifikt halländsk. Att hallandfiskarna helt enkelt gör en hemsida där vi för den här 
diskussionen, där vi också informerar om vad vi håller på med. Och den idén är ju att den 
ska kunna vara öppen också, så vi ska kunna diskutera de här bitarna med det halländska 
samfundet i stort: politiker, sportfiskare, ja alla möjliga.  



  
 
 
49:12 – Gunilla Ivarsson- Vad kommer sportfiskarna att göra närmast nu då? 
 
49:19 –Okänd- De skulle nog vara, för som sportfiskare, de som hela regioner… 
sportfiskare då, att man samsas och lägger till nånting. Att man gör fler marina reservat. 
Att man är för, att göra fler isläpp av sten, som vi säger, man kastar sten. Det är bra så 
länge man inte sitter i glashus. Så fler stora stenar gör också fler marina möjligheter, det 
är vi för. 
 
49:46 –Gunilla Ivarsson- Okej, jag vet inte om Länsstyrelsens representanter känner 
behov av att säga något mer om vad som händer sen. Är det något som vi inte har fått 
med i från er process? Vad händer? Nej? Då tycker jag att det är Staffan Danielsson från 
Greenpeace här som får säga några avslutande ord om processens fortsättning. 
 
50:15 –Staffan Danielsson- Just det. Jo, det som kommer hända nu är att vi kommer att 
invänta  responsen från Länsstyrelsen. Och vi hoppas ju då naturligtvis att även 
Fiskeriverk och Naturvårdsverk och även, vet inte vart ni skickade remissen till? 
Sjöfartsverk?  
 
50:36 –Anna-Karin Sandholm- Sjöfartsverket. 
 
50:37 –Staffan Danielsson- Ja, hoppas ju naturligtvis att få in positiva svar därifrån. Och 
sen så får vi då se vad som händer när vi får tillbaka svaret från er. Till dess så hoppas vi 
att kunna dels lägga upp lite material härifrån: både videomaterial, ljudupptagningar, lite 
annat, på vår hemsida, eller på den här projekthemsidan. Och där uppmanar vi er alla att 
delta, vi ska försöka också göra.. Jag kommer översätta en del av materialen till engelska, 
så att vi kommer försöka få in lite mer internationell delaktighet- till exempel från 
Danmark. Men även från andra delar av både EU och kanske även resten av den 
engelskspråkiga världen. Så det är det som vi kommer göra, och sen så kommer vi, när vi 
får tillbaka svaren att fortsätta processen. Och vi är naturligtvis väldigt glada att det är 
fler av oss som är… Alright. Så vi skulle vilja tacka allihopa av er, som har deltagit i 
mötet. I synnerhet Viking och hallandsfiskarna som jag tycker har bidragit med en, helt 
förändrade möjligheter till… på alla möjliga plan helt enkelt. Inte bara för marina miljön 
utan även kanske för en förändrad fiskeförvaltning framöver också. Det tycker vi är helt 
otroligt kul. Tack så jättemycket för att ni allihopa har kommit hit. Hoppas att se er också 
framöver. Tack så mycket. 
 
 
- Slut - 
 
 


