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Till Regeringen
Jordbruksministern
Skärgårdarnas Riksförbund organiserar fastboende runt hela kusten från Luleå i norr till Bohuslän
i väster samt på öarna i de stora insjöarna. Förbundets medlemmar är 13 regionala (länsvisa)
skärgårdsföreningar. Vi arbetar med förutsättningarna för boende, arbete och service i landets
skärgårdar. Frågor kring fisket har stor betydelse. Det är den genuina näring som alltid kommer
att kunna bedrivas av skärgårdsborna förutsatt att resurserna vårdas klokt. Det är också den
genuina näring som hör till skärgårdens kultur.
Många alarmerande rapporter kring fiskets och fiskbeståndens utveckling har kommit under
senare år. Förutsättningarna för fisket verkar försämras allt mer. Den fiskepolitik som bedrivs idag
har uppenbarligen inte lyckats nå trygghet i beståndens storlekar och åldersklasser.
Skärgårdarnas Riksförbund ser med förfäran hur den Svenska regeringen handskas med frågan
kring fisketrycket på torsken. Vi kan se hur makten i en sakfråga lämnar sakkunniga myndigheter
och samarbetsorganisationer för fisket och i en direkt politisk uppgörelse mellan två partier leder
till ett ensidigt beslut från Sveriges sida att stoppa torskfisket runt alla Sveriges kuster. Detta anser
vi är en mycket förhastad åtgärd. Beslutet påverkar skärgårdarna och fisket på så många olika sätt
att vi starkt ifrågasätter att de två partiernas företrädare kan överblicka detta.
Hur har man tänkt avläsa effekterna av åtgärden? I form av förbättrade provfisken - som redan nu
förbättras? Eller i form av att fler yrkesfiskare ger upp sin näring? Det verkar ju närmast vara det
sista man säkrast kan uppnå.
Ett beslut om fiskestopp måste föregås av kontakter inom EU för att där utreda hur detta skall
hanteras inom hela EU. Här finns ansökarländer kring Östersjön som givetvis borde vara
intresserade att deltaga i detta. Det är anmärkningsvärt att alla såväl fiskare som andra som har sin
utkomst av att fiska torsk i Sverige inte ens blir föremål för en konsekvensutredning av vad som
händer med det svenska fisket, beredningsindustri, fiskfraktstruktur, servicenäringar etc.
Vi är på intet sätt likaväl som fiskarkåren omedvetna om att fisken i havet måste fredas på olika
sätt, men vi kan inte acceptera att beslut som rör så många människor inte föregås av en seriös
prövning där alla intressenter får medverka.
Därför kräver vi att beslutet om stopp för torskfiske upphävs och att regeringen genom
jordbruksministern tar upp seriösa samtal med alla de olika inblandade parterna i Sverige. Samt
att regeringen också omedelbart med EU startar samtal för att komma överens om hur man inom
EU skall hantera frågan.
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