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Ja, så börjar vi närma oss julen igen med allt vad det
innebär. Ljus i massor, granar överallt. Lucia. Önskelis-
tor. Tomten. Klappar. Julotta. Och ej att förglömma - den
goda julmaten. Själv sparar jag det där, med att hålla
igen på det som skapar en mage som på ett vietname-
siskt hängbuksvin, till efter helgerna. Man kan ju alltid
ha goda föresatser...

Det blev rejält kallt
Å så fick vi en riktigt kall novembermånad - den kallas-
te i mannaminne säger de som förstår sig på. Här märk-
tes det bland annat på elförbrukningen - trots att vi eldar
hela dagarna med ved. Och så fortsätter det. Men den
här kylan, och det minimala snöandet har ju det riktigt
goda med sig, att vi får kraftiga isar. Det är många år
sedan man kunde köra bil ut till öarna i mellanskärgår-
den redan i början av december. På plogade isvägar.

För första gången plogades vägen till Långön nästan
samtidigt som till Storbrändön och Hindersön. Så nu blev
det bilväg för de som har hus eller vill besöka människor
på Klemensskär, Stora och lilla Sikören och Småskär.
Tidigre år har alltid  vägstumpen från Storbrändö-vägen
till Långöhamnen plogats sist av alla. Svårt att se någon
anledning till detta faktum. 

Hemliga möten och utelämnade uppgifter
Och på tal om plogning och sån’t som hör till; det före-
kommer möten på kommunen, läs tekniska förvaltning-
en om plogning och annat. Och skärgårdsbefolkningen
får inget veta. Men det är som vanligt med Tekniska,
hemlighetsfullt och avogt när det gäller skärgårdsfrågor.
Och på det sättet sprids rykten. Just nu förekommer
flera rykten om vem som skall ploga vägar, kontrollera
istjocklek och annat. 

Patrik Ruumensaari på tekniska förvaltningen uttalar
sig i dagspressen och avslöjar att vintervägarna till
Sandön/Junkön, Storbrändön och Hindersön som plogats
av kommunen nu har öppnats. Men han håller käft om
att vägstumpen hit till Långön också är öppen och att
plogningen bekostas av kommunen!

Det verkar som om den lille is-påven anser att de som
trafikerar den vägen, en djädrans massa människor,  är
lägre stående individer. Eller har han fått någon anvis-
ning uppifrån???

Välkommen Kajsa!
Häromdagen kunde jag läsa om att Visit Luleå fått en ny
vd, Kajsa Fasth. Med ett genuint skärgårdsintresse. Jag
kan se hennes hus på Storbrändön genom köksfönstret. I
sinom tid skall jag försöka få en träff med henne och få
presentera henne och hennes tankar om skärgårdens
turistiska utveckling.

Välkommen Inger!
Så har det blivit en ny ordförande i fritidsnämnden, Inger
B. Larsson (s). Tillsammans med Göran Wallin ska vi för-
söka få till ett möte med henne för att om möjligt räta ut
en del frågetecken när det gäller skärgårdsfrågorna. Det
är nog dags att påminna om de strategier som beslutats
i fullmäktige. Även här återkommer jag.

Nu vill jag på fortsättningavis önska er alla

EN RIKTIG, GOD JUL.
Stavningen är rätt. Fundera på vad jag menar, och gör

helgen till det bästa, både för dig själv och din omgivning.

Hubbe.

Och som vanligt: Du som vet om medlemmar som inte
har e-post, berätta gärna vad som skrivits i ”den digitala
ö-blaskan”.

Och som vanligt II: Det är sannerligen inte förbjudet
att skicka in sånt som du tycker att vi skall låta skär-
gårdsföreningens medlemmar, och många, många andra
få ta del av. Det är nämligen en rejäl läsarskara som
läser genom den här digitala “blaskan”. För den finns på
den största skärgårds-sajten, skargardsbryggan.com.
Och det blir mer av den varan, se vad SRF beslutat i
separat notis.

SSkkäärrggåårrddssvväännnneerr!! NNuu äärr ddeett nnäärraa!!

            



Så var det dags för årets julbord. Det var i år efter
finansborgarrådet Birger Wikströms prutande och för-
handlande förlagt till Örnvik i Gäddvik. Och som alltid -
en riktig succé.

Som vanligt inbjöds styrelsen, valberedningen och
revisorerna till julbordet, eftersom vi inte tar ut några
arvoden. Och de allra flesta anmälde sig och kom.
Dessutom lottade vi ut 12 platser till ”vanliga” medlem-
mar, och även här hade de flesta möjlighet att delta, men
några reserver fick hoppa in.

Julbordet avåts den 13 december, med andra ord
Lucia-dagen. Och dagen till ära så bjöd vi in Norrbottens
Lucia, Alexandra Strömbäck med tärnor. Mycket på
grund av vår styrelsemedlem Ola Berglund, som är en av
generalerna bakom Lions’ luciaengagemang. Tjejerna
sjöng inledningsvis Luciasången och andra julsånger och
därefter åt de julbord, utplacerade bland skärgårdsbor-
na.

Men det var inte alla som kunde. En av tjejerna hade
redan rest på vinnar-resa till Spanien (den som blev
tvåa) och tre hade drabbats av magsjuka. Och ytterliga-
re en insjuknade under måndagen.

Men jag menade, när jag hälsade välkommen, att när
tjejerna blivit färdiga med sin utbildning, kommit in i sin
yrkesverksamhet och bildat stora eller små familjer, då
var det dags...

...att flytta ut i skärgården, bosätta sig på några av
öarna och efter en tid bli medlemmar och sedan styrelse-
ledamöter i skärgårdsföreningen. Och alla tjejerna nick-
ade instämmande! 

Men jag kunde se på vissa ansikten att det fanns
nuvarande styrelsemedlemmar som om några år ser sina
styrelseposter hotade...

Julbordet var riktigt, riktigt bra. Vi har ju tidigare ätit
julbord på Örnvik, då i annan regi. Men när det gäller
julmaten, då har de nya kvastarna inte behövt sopa,
receptet var klart sedan tidigare. Helt enkelt Kanon!

Och ska man nämna något så blir det vildsvinssteken,
havtornsillen, pressyltan och revbensspjällen. Och så
överst på prispallen: dessert-bordet!

Vi startade ätandet vid 12-tiden, och mätta och minst
sagt belåtna stapplade vi iväg ut till bilarna i kylan ett
par timmar senare. Samtidigt avreste lucia-tjejerna med
sin buss mot nya ”äventyr”, på Länsförsäkringar. Och
därefter en kvälls-sångstund innan det var dags att skil-
jas från varandra och resa hem till sitt.

Förhoppningsvis har de ett gott minne av Luleå
Skärgårdsförening.

Vi andra har det - definitivt!

ÅÅrreettss  jjuullbboorrdd
ppåå LLuucciiaa--ddaaggeenn,,  mmeedd LLuucciiaa

Norrbottens Lucia, Alexandra Strömbäck med sin decimerade skara tärnor.

Ett rejält julbord fick deltagarna avsmaka. Snacket vid lun-
chen blev starkt inriktat på lucia-traditionen och hur resan
varit för tjejerna inom projektet Norrbottens Lucia. Ett minne
för livet för de tjejer som kandiderade.



Den 27-28 november hade vi SRF:s styrelsemöte i Stock-
holm. Anna bodde i cell 326 och jag i cell 325. Alltså var
mötet förlagt till Långholmens fängelse, som numera
fungerar som hotell/vandrarhem och konferensanlägg-
ning. Med de gamla cellerna upprustade.

En stor del av tiden gick åt till att besluta om nästa
års verksamhetsplan och budget. Förbundet får bland
annat 1.600 000 kr av näringsdepartementet  och där
kräver man detaljerade budgets och verksamhetsplaner. 

Samarbetsprojekt
Dessutom beslutades att SRF går in i ett samarbete med
Runmarö Lighthouse som ger ut nyhetssiten www.skar-
gardsbryggan.com. Hittills har den mest haft material
från stockholmsskärgården, men en hel del nyheter från
vår del av landets skärgårdar har lagts ut. Bland annat
ÖKTUELLT. 

På tal om det, det visade sig att i princip alla i SRF:s
styrelse hade läst det senaste numret! Så nu är det bara
att rapportera sånt som händer i vår skärgård. Sajten
har runt 30 000 besökare per dag, så nyheterna blir
snabbt och brett kända.

Framtidens styrelsearbete
En annan viktig fråga var om hur styrelsearbetet i fram-
tiden skall organiseras. Det finns ju 15 medlemsför-
eningar i SRF och därför består styrelsen av 30 medlem-
mar. Något som ibland blir lite svår-rott om man får tala
båtspråk. 

I samband med årsmötet 5-6 mars skall vi besluta mer
om framtiden i förbundet. Till det mötet får varje för-
ening skicka en extra medlem - på förbundets bekostnad. 

I fjol följde Åsa Kallaxö-Gunnars med och fick bland
annat uppleva en rejäl snöstorm på Västkusten, lite
hunger och utebliven dans. 

Efter vårt nästa styrelsemöte ska vi se om det blir Åsa
eller någon annan ”kandidat” som följer med. Årsmötet
förläggs till Stockholm, platsen är ännu ej bestämd. Ett
förslag var att lägga årsmötet till en Finlandsfärja. Det
är normalt det billigaste alternativet, som under förbun-
dets tidiga år ofta användes. Och då kan det ju ges chan-
ser att få gnida sulan mot parketten... Något som en del
i styrelsen inte gillar, bättre att sitta på sitt rum och se
på TV.

AAnnnnaa IInnnnaallaa ii ffäännggeellssee!!

LLeeaaddeerr--pprroojjeekktteenn 
ggåårr vviiddaarree..
Jag nämnde i förra utgåvan om vårt engagemang i ett
par Leader-projekt. Det första, Ung Skärgård, där vi är
projektägare fick klartecken från LAG:s styrelse för
några dagar sedan. Nu skall ärendet dras hos länsstyrel-
sen, men i praktiken är det klart. 

Ulrika Kommes, som blir den som skall hålla i projek-
tet, är just nu i Thailand, men kommer att köra igång
efter helgerna. Vi kommer att följa projektet och hålla er
medlemmar informerade om dess fortskridande.

Det andra projektet gäller en förstudie, benämnd
Natur- och Kulturcentrum på Sandön och leds av Lena
Dahlberg och Lennart Hennix i samarbete med bl a
Bertil Sandberg och Anton Raukkola. Bland annat ska
man undersöka hur Sandön kan göras tillgänglig för en
besökande allmänhet och samtidigt slussa besökare till
områden som ”tål” dessa. Men även att undersöka hur
man kan skapa mervärden för besökande genom att
bygga upplevelse- och sagostigar. Och mycket mycket
annat.

Även det projektet fick tummen upp av LAG:s styrel-
se.

FFrräässcchhtt rreeggiisstteerr
Som jag nämnde i förra Öktuellt så har vi fräschat upp
medlemsregistret ordentligt. Jag efterlyste uppgifter om
ett antal medlemmar, och jag fick nästan alla frågeteck-
nen uträtade. Stort Tack!

Vi påminde även vissa medlemmar om medlemsavgif-
ten och många hörde av sig och en del skämdes. Men det
var fel, det är ju vi, som inte skickat ut inbetalningskort
och andra handlingar, som har felat. Hur som haver så

strömmade medlemsavgifterna in, och en hel del med-
lemmar passade på att betala för 2011 också.

De eventuella medlemsavgifter som hädanefter beta-
las in noterar vi för 2011.

Några kuriosa ur medlemsregistret:
Vi har nu för 2011, 226 betalande medlemmar
Det vanligaste efternamnet är Johansson, följt av

Pettersson, Ökvist och Andersson.
11 medlemmar saknar e-postadress. 
I medlemsregistret finns  ingen uppgift om ö-tillhörig-

het på 11 medlemmar. Vi ska försöka få tag i dem per
telefon så att rätt gubbe/tant hamnar på rätt plats/ö.



TTiillll jjuullbboorrddeett!!
Det här receptet kommer ursprungligen från Elna och
Hugo Gardh, skärgårdsentusiaster, bägge bortgångna
för många år sedan. De hade inget namn på anrättning-
en, så därför kallar vi den... 

SSttjjeerriiggåårrddssssiillll
Fisk:
En burk ABBA urvattnad inläggningssill

Lag:
1/2 dl ättiksprit
1 1/2 dl vatten
1 dl strösocker
1/2 knippa dill
1 rödlök
2 lagerblad
1/2 tesked krossad kryddpeppar
2 kryddmått vitpeppar

Koka lagen och låt den kallna. 
Lägg den urvattnade (över en natt) sillen  i den kalla

lagen.
Förvara i kylskåp 1-2 dygn.

Marinad:
2 dl majonäs
1 dl tjock grädde
1/2 dl av lagen från den inlagda sillen
2/3 dl mildrökt kaviar
1/2 tesked citronpeppar
1 1/2 tesked strösocker
15-20 droppar Worchestersås

Blandas väl

Dekor:
2 knippor dill
1 purjolök
1 hackad rödlök
svartpeppar

Tag upp sillen från lagen och lägg upp den på ett ser-
veringsfat eller liknande.

Häll över marinaden.
Dekorera med dill, purjolökskivor och hackad rödlök.
Strö över svartpeppar.

Serveras med kokt potatis och gärna en tunnbröds-
macka.

Hållbar några dagar.
Smaklig måltid.

RReemmiisssseerr
När det gäller lagstiftning eller andra viktiga beslut som
rör många människor så vill lagstiftaren och liknande
höra vad de som blir berörda tycker. Man skickar ut sitt
förslag, och frågar vad de som berörs tycker. Det kallas
remissförfarande.

Helt nyligt så fick vi information om att länsstyrelsen
fått en begäran om att svara på en remiss från Fiskeri-
verket. Normalt skickas då frågan vidare till berörda
organisationer, föreninger etc., som underremiss. På
grund av den korta tiden fick vi inte någon sådan, men
har i alla fall berättat för Fiskeriverket vad vi tycker.

Här är vårt remiss-svar.

Fiskeriverket
Avd. för resursförvaltning
Tillträdesenheten

registrator@fiskeriverket.se

Förslag till anpassning till nya kontroll-
förordningens avsaluförbud m.m. Dnr 13-
2929-10.

Luleå Skärgårdsförening representerar cirka 2 800 män-
niskor som bor hela året eller delar av året på någon av
Luleå skärgårds mer än 1300 öar. Förmodligen har vissa
öar befolkats redan på 1100-talet, men från 1500-talet
finns historisk dokumentation om bosättningarna.

Föreningen är medlem i Skärgårdarnas Riksförbund
och representerar i det fallet  skärgårdsbefolkningen i
Norrbottens skärgårdar.

Fisket har sedan urminnes tider varit den huvudsakli-
ga näringen i området, och så är det än idag, även om för-
ändringens vindar gör sig påminda.

Luleå Skärgårdsförening finns inte med på Fiskeri-
verkets sändlista, men trots detta vill vi anföra vår syn
på rubricerade förslag.

Sammanfattning:
Styrelsen för Luleå Skärgårdsförening har under ett fåtal
dagar haft möjlighet att ta del av rubricerade förslag. Vi
anser att förslaget strider mot gällande grundlag och är
ett mycket hårt slag mot en skärgårdsbefolkning som i
många, många generationer fiskat på enskilt, kustnära
vatten. Dessutom drabbar förbudet de som fiskar som
husbehovs- eller binäringsfiskare och fiskar ej kvoterade
arter. 

På grund av den korta tid som finns till förfogande ser
vi det ytterst angeläget att Fiskeriverket beviljar en gene-
rell dispens från avsaluförbudet m.m. åtminstone tills
dess att den nya fiskerilagen i Sverige träder i kraft.

Bakgrund:
Fisket i vår skärgård är som vi tidigare angett mycket
betydelsefullt för befolkningen, något som är av samma
dignitet på många andra områden i vårt avlånga land.
Arterna varierar i viss mån, och i Bottenviksskärgård-
arna fiskas yrkesmässigt huvudsakligen lax och siklöja.
Den senare arten för rommens skull. Andra arter som
fiskas men i mindre omfattning är strömming, sik,
abborre och gädda. 

Fisket kan indelas i yrkesfiske och fritidsfiske. Det
senare kan i sin tur indelas i binäringsfiske, husbehovs-
fiske och sportfiske med handredskap.



Här väljer vi att behandla binäringsfiske och husbe-
hovsfiske. 

Genom olika insatser har Fiskeriverket agerat för att
så långt det går stoppa dessa fiskeformer, bl a genom
nätfiskeförbud på grundare vatten än tre meter. Nu
kommer ett nytt dråpslag, avsaluförbudet. Skärgårds-
befolkningen är oförstående till detta, när det samtidigt
ges möjlighet att sälja bär, svamp o. dyl - till och med
skattefritt, upp till 12.500 kr per år. Någon anledning
till förslaget om avsaluförbud anges inte.

Del av jordbruksfastighet
Enskilt vatten är som regel en del av en jordbruksfastig-
het, vanligtvis området 300 meter från stranden. Här fis-
kar fastighetsägarna på olika sätt, en del yrkesmässigt,
vissa arrenderar ut sin fiskerätt. Den enskilda fiskerät-
ten har i århundraden varit grunden till att öarna befol-
kats och är fortfarande en mycket viktig faktor när det
gäller bottenviksskärgårdarnas utveckling.

Ny näring
En ny näring är också under uppsegling - fisketurism.
En juridisk nöt att knäcka är frågan om det kan anses
som avsalu av fisk om en fisketurism-arrangör låter den
fiskande turisten behålla den fångst han eller hon tagit
upp.

Vad är anledningen?
Människorna på öarna i Bottenviken, och förmodligen på
andra håll i landet, står frågande om anledningen till
Fiskeriverkets förslag, som i sig är baserat på EU:s nya
kontrollförordning med krav på yrkesfiskelicens, kopp-
ling till ett visst fartyg, undantag från redskapsbegräns-
ningar osv. 

I EU:s beslut nämns ofta havet, och man har anled-
ning att förmoda att herrarna och damerna i Bryssel i
dessa sammanhang menar havsfiske och inte det kust-
nära fisket. Men förslaget drabbar tyvärr endast det
kustnära fisket och anledningen kan man verkligen fun-
dera över. Någon sådan nämns inte i någon av de hand-
lingar vi tagit del av.

Orimlig tidspress
Rubricerade förslag kom till vår kännedom vid SRF:s
styrelsemöte 27-28 november och enligt de uppgifter vi
fått har remissen gått ut den 17 november. Naturligtvis
finns i detta tidsperspektiv ingen möjlighet för remiss-
instanserna på sändlistan att begära in underremisser,
eftersom svarstiden är satt till 7 december. 

På grund av denna korta tid som står oss till förfogan-
de har vi ingen möjlighet att i detalj sätta oss in i frågor-
na som rör ändringen av föreskrifterna från Fiskeriver-
ket.

Principiellt vill vi dock framföra skärgårdsbefolkning-
ens syn på förslaget. 

Vi anser att detta avsaluförbud strider mot svensk
grundlag (som är överställd EU-rätten) vad gäller frågan
om näringsfrihet och fri etableringsrätt.

Näringsfriheten garanteras av 2 kap. 20 §
Regeringsformen: "Begränsningar i rätten att driva
näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda
angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart
att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag."

Normala krav
Det är vår mening att den som vill sälja fisk, oavsett var
fisken fångats, skall göra det som näringsidkare, vara
skatte- och momspliktig enligt gällande lag samt inneha
giltigt f-skattebevis. 

Den nya fiskerilagen avses att träda i kraft den 1
januari 2012. Därför önskar vi att, fram till denna tid,
Fiskeriverket ger en generell dispens från avsaluförbu-
det och kopplingen mellan fiskelicens och fartygsinne-
hav, för de som fiskar ej kvoterade arter och inom enskilt
vatten. På detta sätt skulle i så fall de som drabbas av ett
saluförbud kunna avveckla sin idag lagliga näringsverk-
samhet under ordnade former.

Den nya fiskerilagen är fortfarande i utredningssta-
diet, men det kan noteras att utredaren (Denninger)
föreslår att hela kravet på yrkesfiskelicens etc. tas bort
och att endast två krav ställs på den som vill bedriva
fiske och ev. sälja delar av fångsten. Det ena kravet skul-
le vara att vederbörande har ett f-skatteregistrerat före-
tag och det andra att vederbörande genomgår en viss
utbildning. Lagen är ännu inte beslutad av Riksdagen,
men om så skulle ske och efter utredarens förslag så
skulle den i hög grad avvika från Fiskeriverkets föreslag-
na föreskrifter.

Vi står oförstående
För övrigt anser vi att hela detta med avsaluförbud och
andra svåruppnåeliga krav tangerar ren dumhet. Vi kan
inte förstå varför det skulle bli olagligt att sälja några
kilo abborre, som fiskats med en vanlig öppen fiskebåt
strax utanför älvmynningen, men lagligt att sälja samma
art och samma mängd men som fångats några hundra
meter upp i älven, eller i någon sjö på en skärgårdsö -
med en likadan båt.

Luleå 2010-12-06

Herbert Öqvist

Herbert ”Hubbe” Öqvist
Ordf. Luleå Skärgårdsförening
V. ordf. Skärgårdarnas Riksförbund

Långön
974 55 Luleå
Tel. 0920-605 18, 070-305 84 73
E-post: hubbe.okvist@gmail.com


