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kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

Syfte
Närheten till den mest betydelsefulla fiskresursen i Östersjön, yrkesfiskekåren med sin
samlade kompetens, erfarenhet och engagemang för det lokala fisket, hamnen och dess
välutvecklade industri och service samt närheten till en omfattande marknad, är styrkor
som ger Simrishamn en särposition som svensk fiskehamn. Detta skapar de bästa
förutsättningarna för att fungera som ett föregångsexempel med en fiskerinäring som
är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Hamnen och fisket är livsviktigt för kommunens identitet, attraktivitet och hela näringsliv.
Idag är denna särposition hotad och Simrishamn riskerar att förlora fisket. Detta beror
delvis på att huvuddelen av de beslut och bestämmelser som påverkar fisket tas på
annat håll än på lokal nivå. Simrishamns kommun kräver därför ett ökat inflytande över
förvaltningen av fisket och kommer att agera för att stärka fiskerinäringens roll i ett
regionalt och nationellt perspektiv.
Syftet med policyn är att:
•

Rädda fiskerinäringen i Simrishamn.

•

Skapa framtidstro för fisket som näring.

•

Bidra till att utveckla näringslivet i Simrishamns kommun, där fiskerinäringen
och förädlingsindustrin utgör centrala delar.

•

Tillvarata fiskerinäringens potential som drivkraft för landsbygdsutveckling.

•

Skapa nya möjligheter och undersöka förutsättningarna för maritima näringar i
kommunen.

•

Fungera som ett påverkansverktyg gentemot politik, myndigheter och
organisationer.

Övergripande strategisk målsättning
Simrishamns kommun skall, tillsammans med övriga lokala aktörer, aktivt arbeta med
att utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart lokalt fiske och en levande
hamn som skapar ökande lokalekonomiska effekter och utgör en grund för levande
kustsamhällen.

Denna policy skall:
•

Förstärka möjligheterna att bibehålla en mångsidig och livskraftig fiskerinäring
vilket innebär en diversifierad fiskeflotta och en förädlingsindustri som
tillsammans kan möta marknadens efterfrågan.

•

Styra utvecklingen mot en allt starkare och mångsidigare marknad med ett
högre värde på närproducerad fisk.

•

Bidra till ett miljömässigt långsiktigt hållbart fiske som värderar fisket som
ekosystemtjänst och minskar fiskets klimatpåverkan.

•

Bidra till att fiskesektorn i Simrishamn genererar så stora samhällsvärden som
möjligt och återetablera fiskets sociala dimension som en grundpelare i samhället.
Stärka hamnens funktion som mötes- och handelsplats och generator för näringslivsutveckling och sysselsättning.

•

Utveckla Simrishamn som nav för skånskt fiske och stärka de maritima
näringarna inom Simrishamns kommun.

•

Säkerställa att fisket med kringnäringar värderas som en viktig del av kommunens
näringsliv och som en tillväxtfaktor inom landsbygdsutvecklingen. Söka
synergieffekter med andra närproducerade livsmedel. Bidra till att integrera
fiskeri- och besöksnäringen och stärka Simrishamn som året runt-destination.

•

Bygga på ett brett kommunalt engagemang och ansvarstagande med avseende
på exempelvis kommunal planering, näringslivsutveckling, livsmedelsupphandling, utbildning och kulturarv.

•

Förstärka och utveckla Simrishamns varumärke som en modern, mångsidig
fiskekommun utöver det vanliga.

•

Ställa krav på en nationell och internationell fiskeripolitik som möjliggör och
stärker ett lokalt kustnära fiske. Verka för ökat nationellt samarbete mellan
kommuner och andra fiskeintressenter.

Det kommunala arbetet för att uppnå den uppsatta målsättningen i policyn ska
bedrivas utifrån en handlingsplan, som knyter an till berörda nämnders mål och uppdateras löpande.
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