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00:01 -Sen är vi lite speciella, och vi har en lite speciell organisationsform inom Svenska 
Fiskares Riksförbund, på grund av att vi har att greppa över en region. De andra 
avdelningarna har att greppa i stort sett över ett mindre område, som Öckerö, södra 
skärgården, runt norra skärgården och så vidare. Det har då också kommit på vår lott att 
vi har att greppa över mycket av det som händer i Kattegatt. Det är det som är vårt 
arbetsområde: det är där vi hämtar vår försörjning: det är där vi hämtar de förstklassiga 
livsmedel som den svenska befolkningen är i behov av. Vi har under årens lopp försökt 
att komma vidare, att utveckla ihop med de myndigheter som vi har att utveckla ihop 
med: det vill säga Länsstyrelsen, fiskeriverk och så vidare, att få någon typ av skydd där, 
om man säger så, eller att vi ska ha en process hur vi använder Kattegatt. Kattegatt är 
inte, som många säger, ett hav. Kattegatt kan man nog säga vara en flodmynning. Vad ni 
ser här (visar en film) är, det är uppifrån Fiskeriverket, det är en uggla, en sjöuggla som 
åker efter en båt. Så nu ser ni hur det ser ut efter en trål. Och jag tror vi har 95 timmar, 
eller någonting sådant där, så om ni stannar riktigt länge så kan ni se hela filmen. (skratt i 
lokalen) Den ser ungefär lika dan ut hela tiden, och ni ser att det är väldigt mycket trål så 
här ungefär ser det ut. Och det här är en slätt det här är på slättbotten, och det här är 
kräfttrålning.  
 
01:52 -Det har ju varit mycket nu angående Kattegatt, vi har fått det här politiskt 
betingade stoppet i södra Kattegatt när det gäller torsken. Någonting som vi från fiskets 
sida, inte, inte på något sätt, ser vad… (mummel) regeringen… någonting över 
huvudtaget biologiskt. Kanske tvärt om. Vi kan få en havskräftspest i Kattegatt 
exempelvis, på grund av stora bestånd. Precis på samma sätt som man fick en pest på 
signalkräftan ut i Vättern härom året. På grund av för stora bestånd. Det är sådant som är 
välkänt och som kan inträffa ute i världen, men det är mindre känt i Sverige.  
 
02:40  -Utifrån de skrivelser som vi har gjort i Fiskeriverket, så har vi försökt sätta ihop 
ett, så att säga, ett policyprogram hur vi vill ha det. Och i det policyprogrammet, ligger då 
om man tittar på den situation vi har i dag, med problemen med rundfisken. Och i stället 
med den typen av skyddade områden, så säger vi så här att vi skyddar fisken där det får 
högst effekt. Och då skyddar vi lekområdena, och då skyddar vi dem under lektiden. Att 
skydda en fisk i ett stängt område, när fisken inte är där, är inte speciellt konstruktivt. 
80% av all den fisk som finns, eller all rundfisk som finns i de här stängda områdena, de 
försvinner efter lektiden. Utan då menar vi på, då drar vi en linje ifrån Grenå över till 
Tylön utanför Halmstad. Och så allting söderöver där: Tylösund, Bälten och så vidare, då 
skyddar vi det under lektiden. På så sätt menar vi att vi får högsta möjliga utväxling på 
det skydd som vi behöver.  
 
03:59 -Vi diskuterar idag här runt om kring utsjöbankarna… När vi, för vi har ju… vi 
diskuterar ju ibland. Det är ju inga hemligheter att vi tycker ni är förjävligt fega. Ni har 
inte tagit upp den banken som kanske är mest värd att skydda: nämligen Stora 
Middelgrund. Där industriella intressen idag vill gräva upp ett stort rev i Stora 
Middelgrund, och då är det… att sätta upp 110 vindkraftverk. På ett område som också, 
preventerar (?) till Natura2000. Drar man linjen på den danska sidan, där är allting klart: 



svenskarna har så att säga inte vetat riktigt vilket ben de ska stå på i den frågan. När man 
då kommer till de här sakerna, och tittar på de här skydden ja helt plötsligt så hittar vi 
allierade med folk som vi har slagits med ett tag: nämligen Greenpeace. Det var ju liksom 
inte riktigt det som var meningen från början. Men utifrån det att, vi har tagit det beslutet 
om att vi ska, och vi måste, skydda grundbankarna i Kattegatt. Och det beror mycket 
också på det, att det är den typen av refuger som är viktiga för uppväxandet av småfisk, 
bland annat rundfisken. Vi kanske till och med kan få tillbaka havskatten.  
 
05:38  -Och vad vi menar då, det är ju det att vi går… I den omstrukturering som nu sker 
på det Halländska fisket, ifrån fisk, så att säga ifrån rundfisk till skaldjur: så ska ni veta 
att om man tittar på resurser, så är det inte bonusen att fiska det. De utöreven som vi har 
är oerhört viktiga och kan rätt skattade ge: att vi kan få en resurs som vi kan gå in och 
konkurrera med den amerikanska, på importen ifrån de brittiska öarna. Den resursen är vi 
oerhört rädda om. När det gäller trålning på de här bankarna., så har vi från de 
Halländska båtarna… det var ett tag sen. Det finns ingen anledning i dag att över huvud 
taget dra en trål över dem. Bland annat av att det finns ingenting att fånga. Vi har 
strukturerat om vårt fiske, det är i huvudsak kombinationsfiske med, som huvud art 
havskräfta. Den går djupare än 30 meter. Därför har vi sagt så här när det gäller 
grundbankarna: vi har sagt att grundare än 20 meter – totalstopp för trålning. Men också: 
totalstopp för garn. Och det är för att vi är rädda om de här refugerna. Vi är rädda om de 
skaldjursresurserna. Vi är rädda för de… med de… den uppväxande småfisken.  
07:26 - Vi har också gått vidare i det här, och alla som liksom är lite sportfiskare eller 
sportfiskeintresserade, de vet hur herrans bra det är att fiska på vrak. Det är många som 
tycker att det är bra att fiska på vrak. Vraken som ligger nere i södra Kattegatt är 153 
stycken eller någonting, de är fulla med garn, med strupgarn. Vi vill inte ha några garn, vi 
vill ha dem som refuger. Därför har vi sagt: inga garn närmare än 200 meter.  
 
08:05 -Sen, kommer ju det här då… givetvis hur vi ser på det här med… om man tillför 
mer sten i Kattegatt, eller om en båt sjunker och så vidare, det kan väl i och för sig vara 
detsamma. Men som vi ser det, med det skydd som vi tror att vi kan utverka när det gäller 
grundbankarna, och kan man förstärka skyddet på Stora Middelgrund genom några 
stenblock så är ju inte det helt fel. Även om man nu börjar i den norra ändan av Kattegatt. 
För någonstans ska man ju alltid börja. Men i norra Kattegatt, där vet vi om, att där är 
många som liksom vill skydda. Och vi från Hallandsfiskarnas sida, vi ser ingen anledning 
att tråla där.  
 
09:05 -Vi vet också att när det gäller Fladen, så har Råö rymdobservatorium väldiga 
blickar på att där inte händer någonting, några stora grejer där ute.  
 
09:20 -Har jag mycket tid kvar eller ska jag sluta?  
 
09:22 -Gunilla Ivarsson– Du får fortsätta ett tag till.  
 
09:25 -Ja. Jag kan slutligen ta upp några andra saker som vi tycker är viktiga när det 
gäller Kattegatt. Och det är: att vi äntligen kan få en forskningsstation till Kattegatt. Så att 
vi kan göra de inventeringar som vi behöver göra på Kattegatt. Det finns en diskussion 



idag hur vi ska fiska kräfta. Trål, vissa i bur. Och vi menar på, att man ska använda de 
redskap som är lämpliga på det stället. Det finns ingen anledning att man ska gå ut och 
lägga kräftburar i områden där det går alldeles utmärkt att tråla.  
 
10:17 -Det finns ingen anledning att man ska göra konstiga trålar med traktordäck under, 
för att tråla i områden där det går alldeles utmärkt att fiska kräfta i bur. Och det är det 
som vi menar, att de olika fiskeredskapen ska komplettera varandra. Sen kan jag också 
säga en sak som… det tyvärr finns för lite forskning på, men… vad vi har sett på flera 
ställen nu, det är att sedimenten i Kattegatt inte är friska. Sedimenten har en tendens att få 
mer bottendöd på de ställen som vi inte trålar. Ja… ni hörde rätt. Mer bottendöd på de 
ställen som inte trålas.  
 
11:12 -Och… jag kan ju ta som exempel vad som hände uppe i Norge utanför Dröback 
när man stängde trålningen där uppe. Inte på grund av att det var några problem i bottnar 
eller så, utan det var helt enkelt att handelssjöfarten var för intensiv i det området, så att 
man stängde av säkerhetsskäl då. Och den botten, den är… det tog inte lång tid innan den 
var död. Så att man… idag är trålning igen tillåtet där. Men vi har också sett på de 
områden som successivt har stängts nere vid Laholmsbukten och… också vid 
Sköldviken… att det har en tendens att snabbare bli bottendöd när vi inte rör de 
områdena.  
  
12:02 -Men… det är också därför som vi ser det som nödvändigt att vi har ett riktigt 
forskningsinstitut som tittar på det här, på riktiga… på ett riktigt sätt. Hans Hallberg ute 
på Hållö han är lika säker som vi i de här frågorna. Och han har hållit på ett antal år.  
 
12:31 -Så att… vi får väl se. Kan vi hjälpas åt, så kanske vi har en liten… vad ska vi kalla 
det för… en liten marinbiologisk station. Och varför inte i Varberg? Och jag antar att 
Kjell-Erik kommer att driva den frågan, och… via Fullmäktige. Nu skapar vi ju nya 
arbetstillfällen också. 
 
12:59 -Så att… på den vägen är det. Vi behöver hjälpas åt för att få Kattegatt i ordning. 
Och… kan vi sen då fortsätta de diskussioner som vi har, inte bara med Greenpeace, utan 
också andra forskningsinstitut, inte bara i Sverige utan också på Irland Så kanske vi kan 
få ordning på det här. Tillsammans. Med eller utan stenblock. Det får framtiden utvisa. Vi 
kan gott göra så att vi gör refuger på alldeles utmärkta hummerrev av stenblocken, och så 
kastar vi ut dem borta vid... Tack så mycket.  
 
13:41 -Applåder.  
 
Slut.  
 


