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Uttalande      2017-03-27 

 
Hav och Vatten      
havochvatten@havochvatten.se 
 
 

Uttalande från Fiskekommunerna angående ett stärkande av den internationella 

samverkan för minskad marin nedskräpning 

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen 

samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av Havs – och fiskerelaterade 

näringar längs Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt nätverk och utifrån den 

kompetens och erfarenhet som byggts upp sedan mitten av 1990-talet, då nätverket startade sitt 

samarbete.  Fiskekommunernas ledningsgrupp representeras av både politiker och tjänstemän. 

 

Uttalande 

Oaktat att utredningen, ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning”, 

främst har haft till uppgift att se över framtida behov samt finansiering av strandstädning vill 

Fiskekommunerna peka på “boven i dramat”. Det är nämligen den helt oacceptabla bristande 

kontrollen över många av strandstaternas avfallsdeponier och andra källor till nedskräpningen av 

våra marina miljöer! Från dessa ”källor” kommer en alldeles övervägande del av nedskräpningen till 

våra stränder, främst Bohuskusten. 

Utöver den nödvändiga strandstädningen, inte minst utmed Bohuskusten som är den korta 

horisontens politik, måste genomgripande överenskommelser snarast komma till stånd för att 

radikalt minska marina nedskräpningar och utsläpp! 

Inom ramen för vårt EU - medlemskap måste Sverige än mer kraftfullt i konstruktiva allianser med 

andra kuststater driva dessa frågor. Få frågor vore mer angelägna att driva för den europeiska 

gemenskapen om man vill bidra till en ökad legitimitet bland medlemsstaternas innevånare! 
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Detta nödvändiga långsiktiga internationella samarbete kommer förhoppningsvis framöver 

att avsätta tydliga resultat i form av mindre skräp utmed, inte bara Bohuskusten, utan hos 

alla berörda strandstater i EU. Parallellt med dessa insatser är det dock nödvändigt att staten 

mer påtagligt tar sitt nationella ansvar för att nödvändig strandstädning. Staten gör det 

genom en långsiktigt hållbar och permanent finansiering. I detta arbete kommer givetvis 

berörda kustkommuner att på olika sätt bidra med sin kompetens och resurser. 

Vid en långsiktig och permanent finansiering ökar möjligheterna till verksamheter med en tydlig 

inriktning av integration med förståelse för hur vårt land fungerar mellan olika myndigheter och 

instanser. 

 
 
För Fiskekommunerna 
 
Clas-Åke Sörkvist 
Ordförande 
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