Anteckningar förda vid träff den 8 mars 2013 i Sölvesborg.
Närvarande: Styrgruppen, se nedan.
Bengt Grönblad hälsar välkommen och informerar kort om organisationen Hela Sverige ska
leva med Länsbygderåd och kommunbygderåd. Vid den genomförda Landsbygdsriksdagen
2012 i Ronneby som innehöll många seminarier/aktiviteter och föredrag framkom bland annat
en viktig fråga: Hur står det till med miljön och kustfisket i Östersjön. Det är med anledning
av denna fråga som dagens träff anordnas för att efterhöra intresset av att arrangera en
konferens med inriktning på ovanstående fråga. Dagens träff kan ses som en initial träff för
planering av en eventuell konferens.
Vid dagens träff deltager riksdagsledamoten Suzanne Svensson och representanter för
Länsstyrelsen i Blekinge, Sölvesborgs kommun, Sydkustfiskarna, yrkesfiskarna, Omställning
Österlen, Blekingepärlor, Blekinge Läns Tidning, Länsbygderåden i Blekinge och Kalmar och
kommunbygderåden i Sölvesborg och Karlshamn.
Vid dagens träff framkommer med all tydlighet att det kvarvarande kustnära fisket lever under
mycket komplexa förhållanden. Kustfiske betecknas inte som yrkesfiske enligt EU:s riktlinjer
vilket påverkar negativt. Det finns till och med länder, exempelvis Island och Irland där staten
betalar yrkesfiskarna för att sluta fiska. Förutom komplexa regler, föreskrifter och till och med
förbud finns naturens egna problem i det ökande antalet sälar.
Yrkesfiskarna bedömer att de har svårt att själva påverka situationen. Här krävs en ökad
medvetenhet hos allmänheten, konsumenterna som påtryckningsgrupp. Situationen för det
kustnära fisket är en landsbygdsutvecklingsfråga i kustsamhällena runt Östersjön.
En viktig fråga är Vad vill vi med konferensen? Ett syfte kan vara att skapa debatt med ett
öppet sinne där kustnära områden och skärgården och fiskets situation belyses.
Som ett första steg kan en listning av konferensmedverkan göras. Vid dagens träff nämns:
Eskil Erlandsson och Lena Ek samt ytterligare representanter från departementen, Hav- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne och Kalmar, berörda kommuner,
Blekinge Arkipilag, yrkesfiskare och kanske också sportfiskarna, Länsbygderåden i Region
Syd, kommunbygderåden med flera.
Finansiering av konferensen bör diskuteras med Leader, Regionförbunden, Esf-rådet.
Finansiering ska också ske med deltagaravgifter.
Tidpunkt för konferensen blir slutet av augusti.
En arbetsgrupp utses bestående av: Bengt Grönblad, Jan Anders Swenson, Hjördis Clarberg,
IngaLena Fischer, Bo Lönnqvist, Eric Ericsson, Mats Tagesson, Olle Robertsson och Suzanne
Svensson (i mån av tid).
Styrgruppen består av
Suzanne Svensson, suzanne.svensson@riksdagen.se
Bengt Grönblad, b.gronblad@telia.com
Bengt Larsson, bengt.larsson@syef.se
Eric Ericsson, viking.1940@yahoo.com

Olle Robertsson, olle.robertsson@gmail.com
Hans Nilsson, hans.guovik@privat.utfors.se
Lars Lundahl, lars.lundahl@lansstyrelsen.se
Hjördis Clarberg, hjordis.clarberg@tele2.se
IngaLena Fischer, ingalena.fischer@blt.se
Jan Anders Swenson, janandersswenson@gmail.com
Bo Lönnqvist, bosse@helasverige.se
Mats Tagesson, Algränd 5, 294 95 Sölvesborg

Arbetsgruppen träffas den 15 april kl 10.00 i Bräkne Hoby. Karlssons.
Styrgruppen träffas den 3 maj kl 10.00 i Stadshuset i Sölvesborg.

Vid anteckningarna
Bosse Lönnqvist

Miljö-fiskekonferensens styrgrupp Sölvesborg. Fr.v. Lars Lundahl, Hans Nilsson, Mats
Tagesson, Olle Robertsson, Eric Ericson, Bengt Larsson, Bengt Grönblad, Inga-Lena Fischer,
Hjördis Clarberg och Suzanne Svensson, samt Jan-Anders Swenson (fotografen).

