
Mejl till ArkipeLaget i oktober 2022 

 

Arma strömming och arma Östersjön! De båda hänger ihop som ler och långhalm. Mår inte Östersjön bra så 
far strömmingen illa och går det över styr med strömmingen så hänger hela Östersjöns ekosystemet på en 
skör tråd. 

15-16 grader varmt i slutet av oktober – det är knappt man tror att det är sant! Svampen har ännu inte 
frusit bort och visst är det skönt men man vet ju inte riktigt om man vågar glädja sig åt det. Är det bara 
ytterligare ett tecken på klimatförändringarna som hotar att påverka allt och alla och hela tillvaron 
inklusive strömmingen. Just strömmingen i ”vår” del av Östersjön har ägnats ovanligt mycket 
uppmärksamhet den gångna månaden – även av arkipelaget som berättar om… 

¤ Protester mot den höjda strömmingskvoten i Centrala Östersjön, som utbröt sedan EUs fiskeministrar i 
mitten av oktober fattade beslut om de nya fiskekvoterna för 2023. Även om de olika debattörerna inte är 
överens om exakt VARFÖR strömmingen bara blir mindre och mindre så verkar enigheten vara större när det 
gäller behovet av mindre – inte 32 procent högre!– strömmingskvot. Du kan läsa mera under OM/Naturarv 
att värna/Fisk 

¤ Fiber till öarna i Arkösunds och Sankt Anna skärgård lyser fortfarande med sin frånvaro för många öbor 
som meddelade sitt intresse för flera år sedan. Det senaste budet från IP Only som ansvarar för utrullningen 
är att återstående delar av Arkö m fl öar kan stå på tur efter nyår men för andra öar i Sankt Anna ser det 
dystert ut. Varför det ser ut så kan du läsa om under Aktuellt&debatt/Nyheter 

¤ Möt den nya skärgårdsutvecklaren Anna Karlin som just har satt sig till rätta på sitt nya tjänsterum på 
Region Östergötland. Men där kommer hon inte att bli sittande – en fortsatt rundresa för att bekanta sig 
med folk och föreningar i de norra delarna av Östgötaskärgården står bland mycket annat på hennes ”att 
göra-lista”. Du träffar henne under Org&föreningar/Offentliga organ/Skärgårdsrådet skapar kontakter 

¤ Länsstyrelsens tillsyn av strandskyddets efterlevnad ledde till att de nu har sjutton objekt att utreda 
vidare. Den tillsyn som de tidigare berättat att de skulle göra i ”sina” Natura 2000-områden och 
naturreservat är nu genomförd och gav dem merarbete som du kan läsa om under OM/Om strandskydd. 

¤ I pipeline ligger en artikel om den nationalpark i Sankt Anna som aldrig (?) blev av och som nu har varit 
föremål för flera vetenskapliga arbeten. ArkepeLaget har telefondate med en av forskarna nästa vecka. 

Ha en fortsatt skön höst! 

Wiwi & Lotta 

 


