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Förra året knöts Lunds universitet till Marint centrum för ett samarbete kring  
havs- och vattenforskning i Hanöbukten och södra Östersjön. Nu bildas Hanöbukts-
stiftelsen som grundarna hoppas ska kunna bidra till forskning som blir till gagn  
för framtida generationer. Initiativet har möjliggjorts tack vare en privat donation.  

Målsättningen är 
att genom forsk-
ning, samverkan och 
innovationsutveck-
ling bidra till att lösa 
Hanö buktens miljö-
problem och stimulera 
en hållbar utveckling i 
kustregionen. Region 
Skåne bidrar med 
finansiering över en 
femårsperiod för att 

bygga upp verksamheten, vilket kompletteras 
med forskningsanslag.  
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Nu inrättas Hanöbuktsstiftelsen som ska bidra 
till finansiering av forskningen som sker vid 
Marint centrum. Initiativtagare är makarna 
Lisbeth och Magnus Dahlström, som spen-
derar mycket tid vid och i havet genom sitt 
boende på Vik. 
 
- Vi vill alla att våra barn och barnbarn ska 
kunna njuta av en frisk havsmiljö, färsk fisk 
och ett renare vatten. Tyvärr är situationen i 
Hanöbukten och södra Östersjön riktigt illa. 
Det måste hända saker på flera fronter om 
vi ska lyckas rädda den marina miljön och vi 
måste agera nu, säger Magnus Dahlström. 

Två nya mindre våtmarker har under våren färdigställts längs Simrishamns kommuns 
största vattendrag Tommarpsån i Åbackarna. 
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Våtmarkerna tjänar flera syften, dels att 
stärka den biologiska mångfalden i området, 
dels att rena dagvatten från näringsämnen 
och miljögifter innan det når Tommarpsån och 
i förlängningen havet. 

För tvåhundra år sedan var Österlen en blöt 
landsända, men som på så många andra håll 
dikades landskapet ut under senare delen av 
1800-talet och första hälften av 1900-talet 
för att skapa större arealer odlingsbar mark. 
I Skåne har ca 90 procent av alla våtmarker 
försvunnit. En mycket stor del av våtmarkerna 
försvann även från Simrishamns kommun. 
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Under ytan

Ny stiftelse ska bidra till forskning … forts.

Två nya våtmarker i Åbackarna … forts.

Paret Dahlström hoppas att den nya stiftelsen ska bidra till kunskap och 
innovativa lösningar som möjliggör en renare havsmiljö. 

- För att kunna genomföra behovsdriven forskning, något som är helt 
nödvändigt för att lösa Hanöbuktens miljöproblem, är extern och privat 
finansiering av stor betydelse och den nya stiftelsen är ett mycket väl-
kommet tillskott, säger Maria Hansson, som leder universitetets arbete i 
Simrishamn. 
 
Makarna Dahlström ser gärna att fler intresserar sig för Östersjöforsk-
ningen. Förhoppningen är att fler donatorer ska bidra till verksamheten 
vid Marint centrum, antingen genom stiftelsen eller på annat sätt. Ett 
donationsråd har bildats med uppgift att allokera inkomna bidrag till 
framtida projekt. Rådet består av Göran Tunhammar, tidigare Landshövding 
som bl.a. invigde Marint centrum när det startade, Sven Lidin, professor 
i oorganisk kemi och dekan vid Natur vetenskapliga fakulteten vid Lunds 
universitet och Magnus Dahlström som instiftare och representant för 
framtida donatorer.

- Det första initiativet som stiftelsen ska finansiera är en flytande mätsta-
tion ute i Hanöbukten som systematiskt kan övervaka och registrera både 
organismer och olika parametrar i vattnet i realtid, säger Magnus Dahl-
ström.

- Den mätstation som stiftelsen nu finansierar kan få stor betydelse för 
både människor och miljö, till exempel för mätningar av vattenkvalitet, 
ekosystemförändringar, föroreningar och klimatanalyser, säger Maria Hans-
son. Idag samlas liknande information endast in sparsamt, men i framtiden 
skulle vi alltså kunna få ett betydligt bättre dataflöde. Informationen från 
en mätstation skulle även genera data som myndigheter och organisationer 
kan använda inom sina respektive verksamheter.

Den 17 oktober planeras en träff på Marint centrum där planerna för 
forskningen och mätstationen kommer att presenteras med förhoppning 
om att värva fler finansiärer. 

De tidigare utdikningarna av Tommarpsåns avrinningsområde har resul-
terat i ett mera ensartat landskap med sänkt grundvattennivå, höjd hög-
vattenföring och minskad sommarvattenföring i Tommarpsån med biflöden. 
Viktiga livsmiljöer och en stor del av den naturliga näringsrenande förmågan 
har försvunnit. 

2014 antogs en skötselplan för Åbackarna längs Simrishamns norra utfart. 
För att kunna förverkliga delar av planen har kommunen fått statliga medel 
från länsstyrelsen för naturvårds- och friluftsbefrämjande åtgärder. Den 
sista delen av arbetet i projektet har varit anläggningen av ett par mindre 
våtmarker som även fungerar vid fördröjning av dagvattenflöden, se karta. 

Anlagda våtmarker längs Tommarpsån 2018-2020.

Donationsrådets ledamöter Magnus Dahlström,  
Göran Tunhammar och Sven Lidin.

Magnus och Lisbeth Dahlström med barnbarnen Ulf, Hedvig, 
Ylva och Åsa
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- Den genomförda åtgärden syftar till att, om än i liten skala, försöka 
ersätta förlorade naturvärden och gynna den biologiska mångfalden i 
området. Grunda våtmarker och dammar med vegetation och vatten utgör 
en viktig livsmiljö för många växt- och djurarter, inte minst för grodor och 
insekter, berättar Simrishamns kommunekolog Maria Adolfsson. 

Våtmarkerna kommer också att ge ekosystemtjänster genom att bidra till 
att dämpa dagvattenmängderna till Tommarpsån i samband med skyfall. 
Våtmarkerna hjälper även till att hålla kvar vatten i landskapet vid torrpe-
rioder, bidrar till att höja grundvattennivån samt minskar läckage av nä-
ringsämnen som kväve och fosfor samt utsläpp av miljögifter innan dessa 
når Tommarpsån och slutligen Hanöbukten.

Projekt ökade efterfrågan på färsk fisk
Under 2018-2020 har Marint centrum och Livsmedelsakademin drivit 
projektet Färsk fisk från hav till bord. Målet har varit att bidra till utveck-
lingen av en mer konkurrenskraftig och hållbar fiskenäring i Skåne genom 
en ökad efterfrågan på lokalt landad fisk från det kustnära fisket. 

Vi har arbetat med att öka kunskapen om det kustnära fisket, skapa nya 
kontakter, bygga långsiktiga nätverk och ge yrkesfiskarna verktyg att 
utveckla sin verksamhet. Detta har vi gjort genom workshops, seminarier, 
utbildningsinsatser, coachning och studiebesök. Vid alla aktiviteter har vi 
bjudit på lokal fisk i säsong, som exempelvis skarpsill på pinne, snacks på 
torskskinn eller smörrebröd på skrubbskädda. Många har upptäckt nya 
lokala fiskarter genom att smaka på något nytt, något som lett till nyfikna 
frågor och att man vill veta mer. 

Några konkreta resultat från projektet är de informationsblad, filmer och 
ett magasin med recept och porträtt av fiskare som tagits fram, för att öka 
och sprida kunskapen om Östersjöns fisk och fiske. Materialet sprids genom 
exempelvis fiskbutiker, restauranger och turistbyråer, men finns också hos 
Marint centrum och Livsmedelsakademin samt på webben. 

En produkt som blivit väldigt populär är fiskeplatskartan ”Smultronställen 
till havs”. I samarbete med lokala yrkesfiskare togs en karta över Skånes 
fiskevatten fram, som märker ut olika fiskeplatser. Var plats har sin alldeles 
speciella karaktär och lockar olika sorters fisk. Långt innan GPS kom in i 
bilden kartlade och namngav fiskarna på detta sätt havsbotten. Platsernas 
namn skvallrar om vassa taggar, stenformationer och klippor, men också 
om glömda bomber eller sjunkna skepp. Ännu idag fiskas det på samma 
platser och förhoppningen är att kartan ska användas för att visa konsu-
menten var dagens fångst är fiskad.

En av de som kan berätta om olika fiskeplatser och deras historia är den 
pensionerade fiskaren Olle Viberg.

- Förr när jag fiskade vid Bombahollan, kunde det hända att vi fick brädor 
av bra virke som kom från fina förzinkade lådor som bomberna legat i. Vid 
Sönnersidan, utanför Södra nabbe, skulle man vara om vinden vände till 
ostlig vind, då fanns där fisk, säger Olle Viberg.

Vy mot bortre Åbackana från 1920-tal. Öppna områdena på höger 
sida om ån var ängsmark som översvämmades regelbundet fram 
till 1928 då Tommarpsån dikades ut. Foto: Österlens museum

Skarpsill tillagas på nya sätt.

Fiskeplatskartan gör det möjligt att visa var dagens 
fångst är fiskad. 

Yrkesfiskare Olle Viberg berättar om Hanöbuktens och  
sydkustens olika fiskeplatser. 
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Olle berättar också att man vid Rackaputt kunde hitta stora valknotor. De 
flesta skickades till Naturhistoriska museet. Och att man kunde också få 
upp stora, spretande trästumpar från den skog som en gång i tiden täckte 
det som idag är havsbotten.

När projektet nu avslutas kan vi konstatera att grunden är lagd för nya 
spännande samarbeten mellan yrkesfiskare, fiskförädlare, fiskgrossister, 
butiksmedarbetare, kockar och andra med lokal fisk i fokus. Det finns flera 
nya projekt och initiativ där fiskenäringen kommer arbeta vidare med bland 
annat nya produkter på fisken från det kustnära fisket.

- En av våra viktiga slutsatser är att fisket kan göra samma resa som det 
lokala jordbruket, där kunder efterfrågar närproducerat för att man vill 
veta var maten kommer ifrån och vem som producerat den, säger Elin 
Pettersson, projektledare vid Livsmedelsakademin. Ett sätt att nå dit är att 
fler frågar varifrån fisken kommer och väljer lokalt fångad fisk när det finns 
som alternativ på menyn eller i fiskdisken. 

Fiskekommuner får EU-stöd för nytt 
samarbete 
Mer än en miljon kronor till samverkan för framtidens fiske och vattenbruk 
i nytt projekt som leds från Marint centrum.

På senare tid har debatten om det svenska yrkesfiskets framtid tagit fart 
och många kustkommuner oroar sig för att förlora sitt fiske. I takt med 
detta har behovet av stärkt samverkan, ökat informationsutbyte och intres-
sebevakning blivit allt mer aktuellt för de svenska kommuner som hyser 
fiskehamnar och ett yrkesfiske. Parallellt intresserar sig många kommuner 
för hur man kan stötta en positiv utveckling inom sektorerna fritidsfiske 
och vattenbruk. 

För att underlätta ett målinriktat samarbete, beslutade ett tjugotal kom-
muner förra året att söka projektmedel från Europeiska havs- och fiskeri-
fonden, som nu har beviljats. Bidraget på 1,2 miljoner kronor möjliggör 
finansiering av regionala koordinatorer, som kommer att leda kommuner-
nas arbete för att bygga kunskap om fiskets och vattenbrukets utmaningar 
och möjligheter, dela erfarenheter och lärdomar mellan kommunerna och 
stärka den lokala samverkan mellan kommun och näring. 

 - Tittar man på ”startfältet” kan man konstatera att vi utgår från väldigt 
olika förutsättningar, säger projektledare Vesa Tschernij på Marint centrum. 
Det finns kommuner med gedigen erfarenhet och kunskap i dessa frågor, 
medan andra kommuner har hoppat på projektet med ett behov att lära 
sig mer. Vi ska inleda projektet med att kartlägga kommunernas behov och 
intressen, för att sedan kunna skräddarsy våra utbildningsaktiviteter. Ge-
nom ökad dialog och samverkan mellan kommunerna i en region, liksom 
mellan kommuner och näring, ser vi goda möjligheter att driva ett konkret 
utvecklingsarbete, vare sig det handlar om att bygga lokala marknader, nya 
produkter och tjänster eller att påverka förvaltning och politik för att stärka 
förutsättningarna för dessa näringar. 

Projektledare Elin Pettersson 
på Livsmedelsakademin. 

Projektledare Vesa Tschernij. 



5 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

Marint centrum på Facebook 
Är du intresserad av havs- och vat tenmiljöfrågor 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! 

Följ oss på 
Facebook!
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Båtbottentvätt i småbåtshamnen
Från och med årets båtsäsong finns en båtbottentvätt i Simrishamns små-
båtshamn, i syfte att minska båtlivets miljöpåverkan på Östersjön. I Sverige 
bottenmålas varje år över 200 000 fritidsbåtar med sammanlagt 500 000 
liter färg. Färgen som används innehåller ofta ämnen som är skadliga för 
vattenlevande växter och djur, vilket är ett stort problem eftersom upp till 
80-90 % av ämnena i färgen läcker ut i havet eller hamnar på land när 
båten läggs upp och hösttvättas. Genom att tvätta båtbotten skrubbas 
den oönskade påväxten av havstulpaner, musslor och alger bort. På så vis 
minskar båtens motstånd i vattnet och med det bränsleförbrukningen och 
avgasutsläppen, utan den giftiga påverkan på vattenmiljön. 

Final för Östersjöfiske2020
Marint centrums konferens Östersjöfiske2020, som har arrangerats sedan 
2015, går i mål den 19-20 november i år. 

I ett läge där Östersjön uppvisar många och tydliga signaler på obalans 
och debatten går hög kring det storskaliga foderfisket, vars fångster mals 
ner till foder till utländska fiskodlingar, kommer en av huvudfrågorna vara 
vad vi ska ha svenskt yrkesfiske till. Vad är fiskarens roll för ett välmående 
ekosystem, för svensk livsmedelsförsörjning, för kustbygdernas utveckling, 
för miljöövervakning och för kunskapsförsörjning om våra hav? Hur bör 
fisket bedrivas för att stärka Östersjöns återhämtning? Och kan en föränd-
rad fiskeriförvaltning generera en livskraftig fiskerinäring?  

Aktuella ämnen som kommer behandlas är den nya nationella fiske- och 
vattenbruksstrategin och dess kommande tillhörande handlingsplan för 
yrkesfisket, nästa programperiod för Europeiska havs- och fiskerifonden 
samt resursfördelningsfrågan. Vi kommer även belysa vad som hänt sedan 
första året: vad har förändrats och inte, vad har konferensen bidragit till 
och vad ser vi framåt? 

Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets, havsmiljöns och 
landsbygdens utveck ling. Med anledning av den rådande pandemin, pla-
nerar vi för att genomföra konferensen både live, med olika anpassningar, 
och digitalt. 

För att boka en tvätt – 
kontakta hamnkontoret 
på Marint centrum: 
0414-81 92 17

Skön sommar önskar vi på Marint centrum! 
Kom ihåg att spara på vattnet! 


