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17 kommuner i upprop
för det lokala fisket
I början av sommaren skickade 17 svenska kustkommuner, från norra Bohuslän till
Roslagen, ett upprop för lokalt hållbart fiske till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
miljöminister Karolina Skog, näringsminister Mikael Damberg och vice statsminister
Isabella Lövin. I samband med uppropet publicerades också en debattartikel i
Svenska Dagbladet.
Orsaken till uppropet är att yrkesfisket är på
väg att upphöra längs stora delar av Sveriges
kust. Fiskeflottan blir mindre och mindre och
flera fiskehamnar har försvunnit eller blöder.
Denna utveckling får allvarliga konsekvenser
för vår livsmedelsproduktion, landsbygd och
miljö och går tvärtemot såväl regeringens
som myndigheternas mål, uttryckta ibland
annat i Sveriges nationella yrkesfiskestrategi, maritima strategi, livsmedelsstrategi
och landsbygdspolitik. Här talas om vikten
av lokalt fiske, hållbar livsmedelsproduktion,
levande landsbygd osv. Även i FN:s nyligen
antagna Agenda 2030 finns tydligt stöd att
hämta. Mål 14 om hav och marina resurser
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talar bland annat om att ”säkerställa tillträde för småskaliga ickeindustriella fiskare till marina resurser och marknader.”
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Till statsråden Bucht, Skog, Lövin och Damberg
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Levande hamnar och lokala fiskeflottor skapar värden som sysselsättning
och företagande i flera led runt fisket, liksom mycket värdefulla aspekter
knutna till identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en avgörande påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter
för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare. Det är i
ljuset av sådana förluster som kommunerna nu protesterar.
Det finns en lång rad utmaningar för att uppnå ett hållbart fiske, som alla
behöver lösas, men den mest grundläggande frågan för kommunerna
handlar i nuläget om hur de svenska fiskekvoterna fördelas och i förlängningen i vilka hamnar det över huvud taget kommer finnas ett fiske att
utveckla i framtiden.
Kommunerna ställer tre krav till ministrarna:
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Uppropet som skickades till fyra ministrar i hopp om att vända
den negativa utvecklingen inom svenskt fiske.

• Att de lokala intressena i form av kommuner, som slår vakt om de
sociala och socioekonomiska värdena från fisket, får ett reellt inflytande
i hur våra svenska fiskekvoter fördelas och vilken fiskeflotta Sverige ska
ha i framtiden
• Att konsekvensanalyser utifrån alla tre hållbarhetsaspekterna införs
när man arbetar fram förslag och beslutsfattande inom svensk fiskeriförvaltning
• Att en översyn görs av uppdrag och rollfördelning mellan Havs- och
vattenmyndigheten och Jordbruksverket gällande genomförandet av
fiskeripolitiken, samt hur deras olika roller samspelar för att nå regeringens mål och den gemensamma visionen i den nationella yrkesfiskestrategin.
Under hösten kommer dialogen mellan kommunerna att utvecklas vidare.
Utöver att gemensamt slå vakt om de socioekonomiska värdena från
fisket, finns det många andra aspekter som kommunerna kan samverka
kring för att stärka det lokala fisket. Fler kommuner är också välkomna
att ansluta.

Internationellt miljöpris … forts.
finalister i hela Östersjöområdet i klassen Teknologi och innovation. Priset
delades ut den 14 juni vid The Institute of Shipping Economics and
Logistics årliga konferens i Berlin.
I nästa nummer av nyhetsbrevet kommer en rapport om de draggningar
som genomförs av projektets fiskare i svenskt, polskt och estniskt vatten
under sommaren.
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Under ytan
Marint centrum i Almedalen
På initiativ av lokala entreprenörer och fiskare i Simrishamn arrangerar
Marint centrum ett seminarium under Almedalsveckan med rubriken ”Lokalt hållbart fiske – politisk vision, historisk kvarleva eller myndigheternas
mardröm?”. Anledningen är den krisartade situationen för Simrishamnsfisket, som är hårt drabbat av det nya fördelningssystem för den svenska
torskkvoten som infördes vid årsskiftet.
Simrishamns kommun har under en längre tid, i samråd med fiskare,
kustkommuner, länsstyrelser m.fl., arbetat med att försöka påverka de
ansvariga nationella myndigheterna till att beakta fiskets betydelse för våra
kustsamhällen och utforma förvaltningen så att vi kan ha ett fiske kvar i
så många hamnar som möjligt. Det finns stöd för detta på många håll,
såväl bland rikspolitiker, forskare och miljörörelsen – men inget har hjälpt.
Kommunen startar därför nu en politisk debatt om varför utvecklingen
av svenskt fiske går åt motsatt håll jämfört med vad som uttrycks i alla
visioner och målsättningar.
Genom att arrangera ett seminarium i Almedalen, har vi en unik möjlighet
att samla nyckelpersoner inom svensk fiskeripolitik och -förvaltning till ett
samtal om varför det är just det fiske som samhällets beslutsfattare säger
sig vilja bevara som dör ut först och hur svenskt fiskeriförvaltning behöver förändras för att stoppa den pågående utvecklingen. Medverkar gör
riksdagspolitiker, Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Skånes
landshövding, Naturskyddsföreningen, politiker och tjänstemän från kustkommuner och länsstyrelser med flera.
Från Marint centrum är vi även inbjudna till Uppsala universitets Östersjödagar i Almedalen för att presentera vårt arbete med förlorade fiskeredskap.

Aktiviteter för minskat marint avfall
Den 17 juni bjöd Marint centrum och hamnkontoret i Simrishamn in till
ett evenemang om insamling och återvinning av fiskeredskap från såväl
yrkesfisket som fritids-/husbehovsfisket.
Dagen inleddes med att hamnchefen invigde den container som kommunen anskaffat för att samla gamla fiskeredskap och sända dem till återvinning. Därefter gavs information om marint skräp och en fiskare som draggat efter spökgarn inför arrangemanget berättade om hur man draggar.
– Man letar på platser där man vet att det fiskats länge. Det är inte ofta jag
sett nät som fortfarande fångar fisk, de flesta är hoprullade och kan sitta
fast rätt hårt i stenar eller gamla vrak, berättade fiskaren.

Hamnpersonalen vid invigningen av hamnens nya container
för förbrukade fiskeredskap.
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Det var ett trettiotal personer som uppmärksammat evenemanget, några
kom bara för att lyssna medan andra kom med gamla fiskeredskap i bilen,
på släp eller t.o.m. på cykeln.

Under ytan
– Återvinningsstationerna vill ju inte ta emot gamla fiskeredskap så detta
med containern är fantastiskt. Vi såg annonsen i tidningen och tänkte
att vi passar på att röja i boden, berättar en av besökarna, som kom från
Baskemölla.
Några hade tagit uppmaningen att leta i bodar och förråd på allvar och
tömt ett stort förråd av gamla redskap och tagit en stor lastbil till hjälp för
att frakta de ca 5 tonnen till containern. Containern står i östra hamnen i
Simrishamn och man kontaktar hamnpersonalen som låser upp den om
man vill slänga redskap.
5 ton gamla fiskeredskap kräver sin kraft att leverera.

Evenemanget har möjliggjorts genom en donation från Nordic Sea Winery
och auktionen från deras Konstevent 2016. Några av konstnärerna medverkade och berättade om sitt engagemang för ett renare Östersjön.
Den 16 september fortsätter arbetet med att rensa Östersjön från skräp
och då med en strandstädning.

Nytt projekt om lokalt fiske
Efter sommaren kommer Marint centrum tillsammans med Livsmedels
akademin att lämna in en ansökan om ett Leaderprojekt, vars syfte är att
växla upp arbetet med att bevara och utveckla fiskerinäringen i Simrishamn med omnejd. Bland annat handlar det om att stärka och vidareutveckla marknaden för lokalt fångad fisk. En annan viktig aspekt handlar om
konsumentens bild av Östersjöfisk, där många missuppfattningar förekommer. Projektet bjuder in berörda parter längs hela värdekedjan från fiskare
till konsument. Studieresor och utbyte med andra regioner som varit
framgångsrika i att utveckla sitt lokala fiske ingår också. Ambitionen är att
projektet ska fungera som inspiration för andra kustfiskekommuner så att
det sammantaget kan ske en förstärkning av marknaden för svensk fisk.
För mer information och anmälan om intresse att delta, kontakta
ann-marie.camper@simrishamn.se eller 0709-81 90 90.
Nyfångad torsk.

Simrishamns småbåtshamn
flaggar blått
Under våren har småbåtshamnen i Simrishamn tilldelats Blå flagg, en
internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder. Blå
Flagg kommer i år att hissas i elva hamnar och på åtta stränder i Sverige.
Genom Blå Flagg visar anläggningarna för sina gäster och sin omgivning
att de uppfyller högt ställda krav när det gäller vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service. Blå Flagg finns på över 4000 stränder och hamnar i
46 länder runt om i världen. Utmärkelsen måste sökas på nytt varje år
och en jury beslutar om vilka anläggningar som ska godkännas. Varje år
genomförs kontrollbesök på samtliga anläggningar.
Småbåtshamnen i Simrishamn.
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Under ytan
Marinpedagogik under Sillens dag
Vad döljer sig under ytan vid stranden av Östersjön? Det tar vi reda på
då Marint centrum och Naturskolan Österlen arrangerar en aktivitet vid
Tullhusstranden i Simrishamn under Sillens dag den 26 augusti. Barn
och vuxna är välkomna att stilla sin nyfikenhet. Vadarstövlar, vattenkikare,
håvar och förstoringsglas finns att låna och biologer finns på plats för att
guida och berätta om livet under vattenytan. Mer information på
www.simrishamn.se/sillensdag.
Familjer utforskar vattenbrynet vid Tullhusstranden
i Simrishamn.

Utställning om Hanöbukten i Kivik
Från och med juli och året ut finns utställningen ”Lokala hjältar från
Hanöbukten – en utställning om läget i Hanöbukten” på Kiviks museum.
Utställningen fokuserar på Hanöbuktens hälsa och besökaren möter ett
antal lokala hjältar som på olika vis har agerat för att påverka Hanöbuktens
miljöstatus i positiv riktning. Med nytänkande idéer visar de omtanke för
havet och inger hopp. Utställningen är ett samarbete med World Maritime
University i Malmö och sponsras av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
och Artes Liberales AB.

Marint centrum önskar trevlig sommar!

Webbkamera
Nyfiken på vad som sker i Simrishamns hamn?
Spana in webbkameran som sitter monterad på
Marint centrum. >>
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Marint centrum på Facebook
Är du intresserad av havs- och vattenmiljöfrågor eller nyfiken på vad som
händer på Marint centrum? Gå gärna med i vår Facebook-grupp, du hittar den
genom att söka på Marint centrum Simrishamn. Här uppdaterar vi stort som
smått och bollar idéer och byter åsikter med varandra. Välkommen!

Havet är en tillgång – en outtömlig källa till energi, näring och innovation – om vi vårdar
det på rätt sätt. Marint centrum skall vara den plats där entreprenörskap, forskning och
omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.

Marint centrum, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.simrishamn.se/marint-centrum

