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Södra Skärgårdens Intresseförening/SSIF 
SSIF har haft årsmöte. Gunnar Hjertstrand är tillsynsman för Ytterskärgården  och 

deltar i projektet ”Levande skärgårdsnatur” och berättade/-informerade om 

utvecklingen av fågellivet, om inventering och ringmärkning i Stockholms skärgård. 

Antal ejder, al, svärta och sjöorre går ner, det är stor dödlighet bland ungarna, skev 

könsfördelning, ändrad åldersfördelning, B-vitaminbrist – alla faktorer inverkar. 

Klimatförändringar, miljöproblem, ökat fiske på musselbankar, ökat antal örn och 

mink är andra störningar i fågellivet.  

År 1979 togs upp cirka 100 ton olja utanför Svenska högarna.  

Det har inte varit några stora oljeutsläpp på senare år men många små. Forskning på 

miljöfaktorer pågår kontinuerligt och åtgärder för att hindra oljeutsläpp.  

Glädjande – blåstången börjar komma igen. Toppen av övergödning är förbi. 

Sälar i Östersjön – gråsäl och vikarsäl ställer till stora problem för fiskare. Idag finns 

35 000 – 40 000 sälar i Östersjön. För hundra år sedan fanns 80 000 – 100 000 

gråsälar och 200 000 – 300 000 vikarsälar, men då höll de till i ytterskärgården. Nu 

för tiden är de i innerskärgården. Hoppet står nu till skyddsjakt i innerskärgården, då  

skulle de bege sig utåt igen. 

Projekt 

SSIF har, med Carin Flemström som kontaktperson för projektet, startat ”Partnerskap 

för att utveckla byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer ” i  samarbete med 

Fredrika Bremergymnasiet i Handen och Skärgårdsstiftelsen.  

En EU-ansökan om förprojektering skickades in och nu har beskedet kommit.  

ESF-rådet har meddelat att man beviljat vårt partnerskap för byggutbildningar i 
skärgårdens kulturmiljöer förprojekteringsmedel - 450 tkr. Det innebär att vårt 
partnerskap ses som en viktig part för utvecklingsmedel i kommande 
strukturfondsperiod, man uttrycker det som att vi är prioriterade. 
Det är Fredrik vid Fredrika Bremergymnasierna som är huvudman för projektet. 
Förprojekteringsmedlen och möjligheten till anställning av en projektledare möjliggör 
också samarbete med företagarnätverken, både lokala företag och det nätverk på 
170 hantverksföretag som finns i Sthlm-regionen. 
Nu handlar det om förprojekteringsmedel och det förutsätts att man arbetar för en 
större ansökan. Projektet omfattar skärgårdens kulturmiljöer. 
I budgeten för förprojekteringen har vi avsatt rätt mycket pengar för resor och 
erfarenhetsutbyte. 
7 – 8 december var det julmarknad på Dalarö. SSIF hade ett lotteri i Tullhuset. Alla 
200 lotterna gick åt på lördagen. Söndagen var vi guider i vår lilla utställningslokal. 
 
Berit Karlsson 


