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”Föreningen Ålakustens ålafiske som immateriellt kulturarv (www.alarv.se)
finner det märkligt att STF agerar så att STF-anläggningar lokalt inte ska skapa
arrangemang som är kopplat till ålfiskekulturen”
Jag hoppas att du har de minuterna det tar att läsa detta.
Jag har startat en förening som heter ”Ålakustens Kulturarvsförening"
Vi som arbetar ideellt i denna grupp är.
Ordförande Maria Blombärg Konstnär
Sekreterare Calle Eriksson Pensionerad lärare.
Kassör Lars Wergeni Pensionerad ordf för Skogsutveckling Syd.
Ledamot Per Malmer Pensionerad Advokat
Ledamot Mats Svensson Hotel Åhusstrand
Ledamot Bengt Jönsson Pensionerad ingengör
Medlemmar
Sven-Erik Magnusson
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike
Lennart Johansson
Revisor
Henrik Lynge
Datakonsult
Eva Berglund
Turismstrateg Kristianstad Kommun
Ulrika Fasth
Turistchef Kristianstad
Sigrid Stjärnswärd
delägare Vittskövle Slott
Tina Lundgren
Konstnär
Jimmy Juhlin Alftberg
Regionmuseét Kristianstad
Anna Rochegova Cederholm Konstnär
Lars Cederhom
Internationell företagspsykolog
Richard Lemann
Företagschef Susab
Kerstin Hallenborg
Leader Skånes Ess. EU
Sten Duvhök
Pensionerad byggnadsingengör
Vi är en samling med varierad kompetens.
För ett år sedan började vi arbeta för kunna lämna en ansökan om att ålafisket ålfiskekulturen
mellan Åhus och Stenshuvud ska klassas som ett immateriellt kulturarv till UNESCO i
Paris.
I dag har vi kommit så långt att vi i höst blivit inbjudna till Riksantikvarieämbetet i
Stockholm. Det är en av noderna (det finns fyra stycken) som ansvarar för förteckning av
förslag till Immateriella Kulturarv.
Svenska staten har tagit på sig...
Ålakustens kulturarvsförening
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ATT:
Unescos konvention om det immateriella kulturarvet antogs vid en generalkonferens 2003
och trädde i kraft 2006.
Sverige ratificerade konventionen 26 januari 2011. Institutet för språk och folkminnen fick då
av Regeringen ett treårigt uppdrag att som samordnande myndighet utveckla arbetet med
tillämpningen av konventionen i Sverige.
Institutet för språk och folkminnen ska slutredovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 15
februari 2014.
Institutet för språk och folkminnen lämnade den 29 juni 2012 en delrapport till Regeringen.
Här kommer en länk till den rapporten http://www.sofi.se/13915
Fyra exportnoder ska ansvara för olika fackområden.
Ålakustens Ålafiske hamnar under Riksantikvarieämbetes ansvarsområde.
Enligt artikel 12 i konventionstexten ska varje konventionsstat upprätta förteckningar över de
immateriella kulturarv som finns inom landets territorium.
Vi i föreningen har sett att :
Det ålafiske som bedrivs mellan Åhus och Stenshuvud är så unikt att det mycket väl
passar som ett immateriellt kulturarvarv. Se www.alarv.se
Beträffande politisk linje när det gäller ålens överlevnad så har forskaren Wilhelm Dekker på
SLU visat att Ålafisket inte är ett hot mot ålbeståndet . Ålfisket är så hårt reglerat att det inte
kan utrota ålen. Ålfiskarna har alltså på 5 år uppfyllt ålförvaltningsplanen på egen hand med
hjälp av lagar och regleringar.
Verkligheten visar att kraftbolagen fortsätter att utrota ålen och gör mycket lite eller inget alls
för att förändra situationen. 70% av vuxen ål dödas i turbinerna och nästan 100% av glasålen
hindras på invandringen.
Det gör att även om ålafisket förbjuds så kommer ålen att utrotas.
För närhelst vi använder el dör ålar.
Stödjer man ålafisket, 240 ålafiskare som för en tradition från långt innan Roskildefreden
1658, så blir Kraftindustrin tvungen att låta göra förändring med förbifarter för ålen
där nu hindren finns. Det finns redan i dag möjlighet att hjälpa ålen och vildlaxen.
Forskaren Olle Kallas på Karlstads Universitet har tagit fram och även visat att kraftuttaget
från turbinerna skulle öka och ålen räddas om man byter ut sina galler.
Glasålens invandring kan man också lösa och det på ett billigt sätt.
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Jag kan också berätta att Regionmuseét i Kristianstad är intresserad av att göra Gamla
Rompeboden på Ålakusten till ett kulturreservat och då kommer det att ingå i det immateriella
världsarvet.

STF är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och
kulturturism.
Vars vision är: att alla vill upptäcka, att en unik resa kräver lite mer, att människor letar efter
upplevelser - inte sängplatser, tror på Sverige som turistland, att lokal kunskap är guld värd,
att möten berikar människors liv, tror på hållbar turism
STFs föreningsidé
STF är en medlemsorganisation med det övergripande syftet att främja svensk turism
och sprida kännedom om vår natur och kultur.
Detta är de riktlinjer som antogs på Riksstämman 2012 för Svenska
Turistföreningen i turism-, frilufts-, natur- och kulturfrågor.
1. STF verkar för en hållbar turism i Sverige som värnar besöksmålens natur- och
kulturvärden.
3. STF slår vakt om strandskyddet.
8. STF vill att värdefulla kulturmiljöer skyddas och görs tillgängliga för besökare utan
att besöksmålets kvalitet påverkas.
_________________________________________________________________________

Föreningen för Ålakustens ålafiske som immateriellt kulturarv (www.alarv.se)
finner det märkligt att STF agerar så att STF-anläggningar lokalt inte ska / kan
skapa arrangemang som är kopplat till ålfiskekulturen.
Stöttar man ålafisket , 240 ålafiskare som för en tradition från långt innan Roskildefreden
1658, så blir Kraftindustrin tvungen att låta göra förändring med förbifarter för ålen, där nu
hindren finns.
Tacksam för svar
Med Vänlig Hälsning
Maria Blombärg.
Ordförande
maria.blombarg@telia.com
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