
ANDREAS VOS - Ordförande, Åhus Maritima Sällskap

Jag heter Andreas Vos, uppvuxen i Åhus och i Sölvesborg på somrarna. Jag är marinarkeolog och kart- & mät-
ningsingenjör. På fritiden är jag ordförande i Åhus Maritima Sällskap och styrelsemedlem i SCSC.

Morfar fiskade och hans bror började dyka i slutet på 50-talet. Bägge följde noga utvecklingen i Hanöbukten 
och gillade inte vad de fick se efter att pappersbruken etablerade sig i slutet på 60-talet. Fisken blev sjuk och 
bottnarna dog. Provtagningar görs på vatten och fisk men inget görs i praktiken för att förbättra bukten. Döda 
fiskar på bottnen syns inte i någon statistik och för ingen talan, om inte dykare dokumenterar vad som sker. 
Åhus Maritima Sällskap lobbade genom Sjöfartsverket för att få Havsresan till Åhus 2014. Med foto och film 
började bottnarna visas upp för människor på land och idag arbetar Swedish Coast & Sea Center på uppdrag 
av yrkesfiskare, näringsliv och allmänhet med att dokumentera Hanöbukten. En Hanöbuktsfond har bildats för 
att täcka analyskostnader från utsläpp och sjuka bottnar.

Vi har ett ansvar att lämna över ett hållbart ekosystem till våra barn och kommande generationer. Kommuner 
och företag måste ta sitt ansvar för att fauna och ekosystem ska kunna återhämta sig. Kustnära företag har till-
stånd att släppa ut en viss mängd föroreningar i Östersjön, medan övriga företag är ålagda att ta hand om sitt 
utsläpp på land. Vi som dykare ser tillståndet på botten, men allmänhet och politiker behöver informeras.

BJÖRN STJERNQUIST - Grundare, Capital Smiles

Björn heter jag och har spenderat somrarna med min familj på vårt sommarställe i Vitemölla. Som tonåring 
seglade jag optimistjolle utanför Kivik och stekte sill på Buhres Fisk.

Hösten 2016 kom min chans att hjälpa till att förenkla processen för att donera och stödja Hanöbukten - samt 
se till att de som donerar kan ta del av bilder och videos på arbetet som görs för att rädda Hanöbukten! Tillsam-
mans med två kompisar och min syster driver vi en crowdfunding-hemsida för välgörenhetsprojektet, Capital 
Smiles.  När vi hörde att Samverkan Hanöbukten hade som mål att få in 100.000 kronor för att skicka prover 
på analys, såg vi vår möjlighet att hjälpa till. De som donerade kunde följa vad deras donationer gick till – ta 
fram provsvar, skicka på analys, etc.

Alla kan göra något och ingen kan göra allt.  Fundera på vad som driver dig och vad du är bra på och hur du 
kan applicera det i ett samarbete som ”Rädda Hanöbukten”. Då är jag övertygad om att vi tillsammans kan se 
till att vår planet utvecklas åt rätt håll. Med all turbulens i världspolitiken idag, är det nu viktigare än någonsin 
att vi funderar på hur saker och ting hänger samman.
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CHRISTEL LINDHOLM - Haväng, STFs Vandrarhem

Min man och jag har drivit vandrarhemmet i Haväng sedan 1984. Under årens lopp har vi förstått att läget i 
havet har förvärrats successivt. Det är väldigt sorgligt att fisken dör, och det känns inte heller bra att bada i ett 
hav som är så förorenat. Vid ett möte i Kivik, januari 2017, uppmanades allmänheten att hjälpa till.

Under 17 år har jag tagit vattenprover på Verkeån för SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Upsala. Det bör-
jade med en inventering av alla åar längs Hanöbukten under två år. Därefter ville man göra en specialstudie 
på Verkeån genom att ta flera olika prover varje månad. När det gäller havet behöver vi komplettera med nya 
prover på Hanöbuktens ytvatten, och där tänkte jag hjälpa till. Jag har lång erfarenhet av vattenprovtagning, 
och hoppas att det kan vara till nytta för kommande provtagningar.

De personer som bor nära havet, eller som ofta vistas på eller vid havet, kan rapportera om de observationer de 
gör. Ett annat sätt kan vara att försöka påverka de politiker som är ansvariga. Kanske skriva insändare för att få 
andra att inse allvaret i problemet. Naturligtvis är det bra om vi alla jobbar aktivt för ett renare hav, genom att 
påverka andra att inte slänga plast eller annat som kan skada våra vattendrag. När det blir aktuellt med prov-
tagningar så är det bra om vi är fler som kan hjälpas åt.

HENRIK PERSSON - Dykare och f.d. yrkesfiskare

Jag är född och uppvuxen i Åhus. Vid 24 års ålder blev jag yrkesfiskare, vilket jag var i hela 14-15 år. Under 
den tiden fick jag uppleva stora förändringar i Hanöbukten. Bottendöden som man tidigare bara hörde talas 
om vid Gotland och Bornholmsdjupen, spred sig till grundare bottnar i Hanöbukten och jag fick lära mig vad 
svavelväte var för något. Sårskadad fisk blev till en vardag.

Det som fick mig att verkligen börja engagera mig i Hanöbukten, var när det började planeras för en vind-
kraftspark. Jag frågade då vad som skulle hända när man började gräva i sedimenten för fundamenten till vind-
kraftverken. En sådan exploatering skulle frigöra mycket kväve och fosfor som idag är bundet i bottnen efter år 
av övergödning och andra utsläpp. När jag som dykare kom i kontakt med Åhus Maritima Sällskap, var det en 
självklarhet att ställa upp med att ta bottenprover, filma och dokumentera, ta prover från utsläpp från fabriker, 
reningsverk, dagvattenbrunnar, etc. Jag är stolt över att jag får vara delaktig i att få en friskare Hanöbukt.

Som privatperson kan man sprida den informationen som ges ut och ifrågasätta regelverk kring utsläpp. Man 
kan även dela klipp som ges ut på Facebook och andra sociala medier, samt hjälpa till att skapa opinion kring 
Hanöbuktens tillstånd.
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IRIS REHNSTRÖM - Hållbarhetsansvarig, Skånetrafiken

Jag heter Iris Rehnström och arbetar med hållbarhetsfrågor på Skånetrafiken. Jag har sommarhus i Nyehusen 
sedan 12 år tillbaka och på mina strandpromenader hittade jag såriga fiskar. Dessutom kommer algblomning-
en tidigare varje år och till och från är vattnet där helt brunt. Detta gjorde mig orolig. Sedan träffade jag Jennie 
Larsson från World Maritime University genom mitt tidigare jobb och såg möjligheten att engagera mig.

Jag började läsa material om Hanöbukten och har deltagit i seminarier. Jag har även engagerat mig genom mitt 
arbete som hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken. Även hemma med min familj, har vi börjat diskutera hur vi 
kan hjälpa till. Min man och jag sponsrade informationsevenemang och vattenprover och har pratat om pro-
blematiken i Hanöbukten med både vänner och grannar. Vår son gjorde även sin skolpraktik i Hanöbuktspro-
jektet där han intervjuade politiker om problematiken.

Ingen kan göra allting men alla kan göra någonting. Informera dig om problematiken, prata om problemen 
med andra och delta i de processer som finns.  Ge gärna en slant för att sanera Hanöbukten. Tillsammans gör 
vi skillnad!

JAKOB REHNSTRÖM - Engagerad ungdom, grundare av ”Min Hanöbukt”

Jag är snart sexton år gammal och familjen har sedan 12 år tillbaka ett sommarhus i Nyehusen. Vi har på sena-
re år börjat märka negativa förändringar i Hanöbukten. Det har spolats upp död fisk och algblomningen har 
kommit oftare och i större utsträckning. Jag träffade sedan Jennie Larsson och hon gav mig möjligheten att 
engagera mig i Hanöbukten och jobba för dess välmående. 

Jag gjorde en informationskampanj om problemen i Hanöbukten på Facebook. Jag intervjuade bland annat 
lokalpolitiker i Kristianstad och delade sedan sammanställningarna av intervjuerna på Facebook. Jag gjorde 
detta för att privatpersoner skulle få upp ögonen för problem i Hanöbukten och att vi sedan alla tillsammans 
skulle jobba för en förändring. 

Ett bra sätt att hjälpa till på är att sätta sig in i ämnet och sedan inspirera och påverka andra till att göra likadant. 
Ju fler som arbetar för en förändring, desto snabbare och större blir förändringen. Man kan också till exempel 
ta bilder på stranden om man ser något konstigt och sedan sprida bilderna vidare till andra kustinvånare, tid-
ningar eller politiker. Så all hjälp är uppskattad och behövd, från att ta prover och skicka till ansvariga, till att 
ta bilder för att upplysa andra om problemet.
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JESPER CEDERHOLM - Finansiär och nätverkare

Jag är uppvuxen i Kristianstad och spenderade som barn varje sommar i Yngsjö, regionen ligger mig därför 
varmt om hjärtat.

Att våra hav har påverkats negativt av en mängd olika faktorer, är ett faktum. Tycker detta är en fantastiskt 
initiativ för att öka medvetenheten kring Hanöbukten, och hoppas det skapar ringar på vattnet för större och 
mer omfattande initiativ. Jag är yrkesverksam på ett av Europas största företag inom förpackningslösningar, i 
mitt dagliga arbete jobbar jag med att ta fram mer miljövänliga och hållbara alternativ till framförallt plast. Jag 
hjälper till att sprida information om projektet med ambition att engagera andra och har lämnat ekonimiskt 
bidrag till provtagning.
 
Generellt, tänk på dina konsumtionsvanor och reflektera över hur de påverkar våra hav, sjöar och vattendrag. 
Om du verkar i och kring Hanöbukten, sprid budskapet om projektet i olika forum, allt från sociala medier till 
anslagstavlan i din matbutik. Har man möjlighet, så ta kontakt med personerna som driver projektet och fråga 
om det är något du kan göra. Alla bidrag är värdefulla.

JÖRGEN NILSSON - Lantbrukare, campingförest. & samhällsentreprenör

Jag heter Jörgen Nilsson och har 30 års erfarenhet som lantbrukare. De senaste 20 åren har jag drivit camping-
verksamhet, varav sex år på Landöns camping.

Jag har alltid haft ett stort miljöintresse, framför allt för ätbara livsmedel med fokus på att vi inte ska bli sjuka 
av det vi stoppar i oss. Vid vissa vindar luktar det inte hav. Vid närmare undersökning förstod jag det fanns 
många orsaker till det. Bland annat sjunkna skepp med farligt gods, utsläpp av organiskt material från djur-
fabriker från andra sidan Östersjön, utsläpp från fartyg och industrier. Ett annat stort problem som jag sett i 
Ivösjön, är avlopp från samhället innehållande medicinrester (Axeltorpsviken) m.m. Vi planerade och byggde 
ett minireningsverk på Landöns camping. Vattnet från reningsverket, som kommer i en infiltrationsbädd, är 
i princip drickbart. Med en liten verksamhet har vi gjort en stor insats för att minska föroreningar i vår natur.  

Sök information om vad som intresserar dig. Det finns många lösningar på samma problem. Lär dig hur natu-
ren och havet fungerar. Tala med andra om det som inte fungerar och som kan förbättras.
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KJELL ANDERSSON - Dykare, Swedish Coast and Sea Center

1970 började jag med dykning och min dyklärare var marinbiolog. Under åren träffade jag många kustfiskare, 
som fick fisk med sår och bölder, och allt mindre fiskfångster.

Jag kunde med egna ögon se de bristfälliga reningsverken och de tunga industriernas utsläpp, vilket bidrog till 
bottendöden. Vi publicerade den första Öresundsfilmen 1987. 10 000 människor tågade för ett rent Öresund 
i Helsingborg. Detta skakade om det politiska etablissemanget och en förändring kom till. Idag har Öresund 
återhämtat sig, bottenfaunan har kommit tillbaka och fisken börjar bli ätbar igen.

2014, när jag fortfarande var anställd på Lunds tekniska högskola, hade vi Havsresan i Kristianstad och där 
kunde jag med egna ögon se samma dåliga havsmiljö som det var i Öresund 30 år tidigare. Att inte kommande 
generationer ska få uppleva detta underbara hav med allt sitt fantastiska djur- och växtliv, är nog det som be-
kymrar mig mest. Havet behöver hjälp. Havet är ingen soptipp. Så alla ni som läser detta, fråga era politiker i 
er respektive kommun vad de tänker göra för att få slut på alla föroreningarna som mynnar ut i vattendrag, åar 
och hav, utsläpp som pågår varje sekund dygnet runt, alla årets dagar och har gjort så i mer än 50 år.

KRISTINA STÅHL-GUSTAFSSON - Miljöjurist, medlem Vattengruppen

Jag bor i Åhus sedan drygt 20 år tillbaka och arbetar som miljöjurist. Redan under min uppväxt på 1970- och 
80-talet blev jag varse om att det fanns föroreningar i havet bl.a. genom den stora säldöden, och om effekterna 
av att orenat avloppsvatten länge släpptes rakt ut i våra vattendrag. Östersjön är ett av världens mest förorenade 
innanhav och den insikten får mig att engagera mig både privat och i mitt yrkesliv. 

Som miljöjurist jobbar jag dagligen med frågor som påverkar vår miljö och vårt vatten på ett eller annat sätt. 
De mesta av föroreningarna har sitt ursprung från land. Jag är medlem i Ålakademiens vattengrupp, och mitt 
företag har en egen insamling ”Östersjön behöver hjälp” hos WWF, som årligen skänker pengar till åtgärder 
för att förbättra Östersjöns miljö. Jag engagerar mig för att starta upp projekt i skolor för att öka kunskapen om 
Östersjön. Jag är en aktiv ”strandplastplockare” utmed Hanöbuktens strand.

Vi måste få ut budskapet om tillståndet i Hanöbukten/Östersjön. Genom att berätta och sprida kunskap ökar 
vi engagemanget och att åtgärder kan vidtas. Det är viktigt att använda alla de kanaler vi har: bland vänner, på 
arbetsplatser, på sociala medier osv. Var nyfiken, ställ frågor, ifrågasätt och ställ krav. Glöm inte att ta fasta på 
allt positivt som sker så vi inte fastnar i det negativa, för då ”drunknar” vi. Budskapet måste till övervägande del 
vara, framför allt till de unga, att inge hopp inför framtiden. Det går att förändra! Det är inte försent!
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LARS THULIN - Läkare och drivande för lokal arbetsgrupp för Hanöbukten

Jag heter Lars Thulin, är läkare och bor i Maglehem. Jag har alltid sysslat med friluftsliv och har då sett hur 
naturen skadas av människans framfart.

Grunden till mitt engagemang är:
• friskt vatten är nödvändigt för livet, 
• Östersjön är en liten, grund och känslig havsvik, som vanvårdats i flera hundra år. Snart är det för sent att 
 rädda vattnets kvalitet. 
• Problemet angår alla, från myndigheter i länderna kring Östersjön till varje medborgare. 
Jag föreslog att man skulle bilda en lokal grupp av yrkesfiskare och andra personer med kunskaper. Jag har 
skrivit i vår lokaltidning om frågorna, flera gånger. Tidningen läses av cirka tvåtusen personer i trakten.

Varje arbetsgrupp kan påverka sin kommun med konkreta skrivelser till politikerna med begäran om svar med 
diarienummer.

LOUISE WENNBERG - Miljökonsult, skrev kandidatuppsats om Hanöbukten

Jag är 24 år, uppvuxen i Hässleholm och jobbar nu som miljökonsult på Sweco. Jag har under min uppväxt sett 
försämringar såsom kraftigare algblomningar, färre fiskar och fler döda bottnar. Havet har ju sedan lång tid till-
baka blivit behandlat som en soptipp. Hanöbukten är ett särskilt utpekat problemområde. Liknande problem 
återfinns på flera ställen i Östersjön och i världshaven, och även om vi vill göra storskaliga förbättringar, så är 
det enklare att få till konkreta åtgärder och samarbeten på lokal nivå.

Jag uppmärksammade komplexiteten i problemen genom min kandidatuppsats i Miljövetenskap vid Lunds 
universitet. Jag genomförde en intervjustudie med flera nyckelaktörer, som arbetar med att förbättra situatio-
nen i Hanöbukten och här gavs förslag på åtgärder kring samverkan, till exempel ett kustvattenråd.

Som privatperson kan man trycka på politiker och myndigheter och även hålla ögonen öppna och rapporte-
ra avvikelser, engagera sig i ett vattenråd, informera och lära andra, samla in pengar, anordna temadagar och 
plocka skräp. Vi har alla ett övergripande konsumentansvar, exempelvis att utesluta produkter som innehåller 
miljögifter och mikroplaster samt att inte överutnyttja resurserna och förstå vikten av bevarandearbete för 
framtida generationer. Alla kan göra något men störst ansvar anser jag ligger hos politiker och myndigheter.
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MAGNUS BJÖRKHEM - Ålakademien & Vattengruppen

Jag har jobbat med Hanöbukten först på Länsstyrelsen i Kristianstad, sedan på Mark- & miljödomstolen i 
Växjö. Skogsindustrin var tidigare en mycket stor förorenare, men genom en aktiv tillsyn och reningsanlägg-
ningar har utsläppen minskat högst väsentligt. Jag kom även i kontakt med problemen för ålfiskarna, vars 
fångster påverkades negativt av skogsindustrin. Jag har varit medlem i Ålakademien i många år.

Vattengruppen har genomfört fyra seminarier 2013, 2015 och 2016 med närmare 400 deltagare. Hösten 2013 
presenterade regeringen sin utredning om miljöproblemen i Hanöbukten, där man inte kunde peka på någon 
specifik orsak till problemen. Den ökande syrebristen i Östersjöns djuphålor bidrar starkt till övergödningen 
genom återutlösning av fosfor från sedimenten. Belastningen av fosfor och kväve från Helgeån är domineran-
de. Även det intensiva trålfisket bidrar negativt och skadar havets bottnar. Det tar tid att åtgärda närsaltutsläpp.

Du som privatperson, rapportera in olika observationer om missfärgat eller illaluktande vatten eller flytan-
de skum. Notera väder och vindriktning. Ta gärna bilder med mobilen. Meddela den lokala miljö- och häl-
soskyddsnämnden. Du som fiskar kan föra statistik över fiskfångster och eventuella skador. Du kan också 
skriva brev till Länsstyrelsen, som då måste registrera och diarieföra ditt ärende så att det senare kan följas upp.

MARIA BLOMBÄRG - Konstnär, ordf. i Ålakustens Kulturarvsförening

Jag är konstnär och gift med ålafiskaren Hånsa. Jag är först och främst en kulturarbetare som ser värdet av den-
na kust rent kulturellt.

Där ingår givetvis rent vatten. För mig är det något som också kommer att prioriteras ju mer sträckan mellan 
Åhus och Stenshuvud blir internationellt känt via turismen. Hanöbukten är för många människor lika abstrakt 
som andra hav, därför att de inte är brukare av havet. Jag var en av projektledarna för Leaderprojektet Ålhajking 
längs Ålakusten med 65 deltagande konstnärer och ålbodar. Projektet syftade till att ålfiskare, konstnärer och 
designföretag gemensamt skulle öppna sina dörrar för turismen längs en besöksled. Härigenom kunde vi också 
lyfta frågan om rent vatten och hållbart, kustnära fiske. Genom arbetet har vi i Ålakustens kulturarvsförening 
i ett brett samarbete fått Regeringen att utnämna ålfisket som nationellt, immateriellt kulturarv, ett viktigt steg 
i att bevara ålfisket för framtiden.

Social och kulturell hållbarhet inkluderar hav och fiske. Därför är det viktigt att engagera sig på många olika 
sätt, både för bevarandet av vår kultur och för ett rent hav och vatten. Hållbarhet har många aspekter och vi är 
helt beroende av rent vatten för vår mat, inkomst och rekreation.
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MATS SVENSSON - Ålfiskare, hotellägare, skogsbonde

Jag är en av bröderna Mats & Max Svensson – ålafiskare, hotellägare och skogsbönder från Småland. Vårt enga-
gemang för Hanöbukten har funnits sedan vi flyttade till Åhus 1984 och redan 1994 startade jag Ålakademien 
för att värna om ålen och dess livsvillkor, och då är givetvis vattnet i Hanöbukten det primära. Vår gård ligger 
vid Helgeåns avrinningsområde och vi fiskar direkt utanför utflödet. Vi engagerar oss i allt som rör Helgeå.

Min viktigaste insats är att jag som grundare av Ålakademien och numera dess ordförande, har bidragit till att 
bilda en Vattengrupp inom akademien. Detta för att kunna jobba mer specifikt med miljöfrågan gällande rent 
vatten i Helgeå och Hanöbukten. Jag har även varit med och bildat Ålabodsvandringen, som nu går för 21:a 
gången utmed Ålakusten. Vandringen har bidragit till att fler blivit medvetna om havet och dess värde samt 
kustsamhällenas kultur. Sedan 2009 har vi fört fram att Ålakusten skall bli ett världsarv, vilket kommer att öka 
incitamenten för att skapa en renare Hanöbukt. Kultur och miljö går hand i hand.

Ett bra sätt att hjälpa till är att sätta sig in i ämnet och sedan inspirera och påverka andra i alla sammanhang, 
både privat och offentligt och föra fram budskapet om behovet av ett rent vatten i Hanöbukten. Delta gärna i 
Ålakademiens projekt för att öka dina kunskaper om Hanöbukten och kustsamhällenas kultur och miljö.

NIKLAS REHNSTRÖM - Egenföretagare, sommarboende, Nyehusen

Jag heter Niklas Rehnström och jag följde i mina föräldrars fotspår och byggde tillsammans med familjen en 
sommarstuga i Nyehusen 2005. Området är helt magiskt vackert och stranden nästan oändlig, så allt borde 
vara frid och fröjd, men det finns något som inte stämmer. Algblomning, såriga fiskar och konstigt vatten. Så 
vill vi inte ha det, så vill vi inte att våra barn ska fortsätta behöva ha det, så något måste göras.

Efter att jag träffat Jennie Larsson, forskare på World Maritime University, blev det tydligt att det finns ett stort 
engagemang bland privatpersoner i att förändra Hanöbuktens situation. Arbetet är omfattande och behöver 
resurser och jag kunde via mitt företag ställa upp med sponsring, så att några olika insatser fick bättre förut-
sättningar. 

Ta del av den information som finns och sprid den vidare, prata med grannar och bekanta om problematiken, 
att det är på riktigt. Min son genomförde som praktik att prata med politikerna i Kristianstad kommun om 
problemet, och det var tyvärr nedslående att höra att de inte vet vad som pågår i Hanöbukten. Ju fler vi är som 
vet, desto enklare borde det gå att få med kommunerna i arbetet för en förändring.

Foto: © Jennie Larsson.

Foto: © Iris Rehnström.



OLA JOHNSSON - F.d. fiskare

Mitt namn är Ola och jag är fd fiskare. Jag engagerar mig i Hanöbukten, då det är mitt leverbröd. Situationen 
i Hanöbukten har påverkat mig mycket, både ekonomiskt och känslomässigt. Det är extremt viktigt att koppla 
samman sambandet mellan hav och land och ta ett helhetsgrepp på allt skit som hamnar i havet.

Media har haft en viktig roll för mig när jag engagerat mig för Hanöbukten. Det var viktigt att få ut det till all-
mänheten, visa upp missförhållandena så att en större massa blev medveten. Media kan påverka den stora mas-
san, den stora massan kan påverka politiker, politiker kan påverka budget och tjänstemän till agerande. Jag har 
under mina år sett en enorm seghet i åtgärder. Det uppmärksammas, men sker ingen förändring. Jag försökte 
även föra samman olika människor och skickade vidare mail till alla människor i mitt nätverk (forskare så väl 
som kustinvånare). Jag läste även rapporter som jag skickade vidare och ställde hela tiden frågor. Det krävs att 
det är någon som vågar ställa de obekväma frågorna. Att ställa obekväma frågor är dock otroligt slitsamt.

Det krävs konkreta åtgärder. Alla kan göra något. Myndigheterna måste dock göra riktiga utredningar och den 
stora massan måste kräva att politiker och tjänstemän tar sitt ansvar, prioriterar Hanöbukten, tillskjuter en stor 
budget och skapar ett gediget åtgärdsprogram. Det är ni, den stora massan, som kan hjälpa till att efterfråga 
detta. Enbart en liten fråga kan också bidra mycket till Hanöbuktens hälsa!

RICHARD B. SAMUELSSON - Samhällsentreprenör

Sedan fyraårsåldern har jag haft förmånen att få uppleva somrarna i Åhus och Hanöbukten. Jag kommer ihåg 
simskolan på Äspetstranden, maneterna och alla de små ”spigg” som man såg simma längs strandkanten.

I Helge å vid gamla ”Äspetsbron” precis utanför Ålexporten fanns det massvis med ålslupar fyllda med ål. Nu 
vill man förstöra vårt hav genom att bygga 38 Turning Torsos, fast 35 meter högre, ute i Hanöbukten. Vi reage-
rar starkt på förändringar med algblomning, uppspolad död fisk med hål i kroppen och inte minst över risken 
av att Hanöbuktens karaktärsinslag försvinner, t.ex. ålafisket. Vi måste få till ett renare vatten i Hanöbukten och 
få bukt med utsläppen från pappersbruken. Reningsverken måste fungera mer tillfredställande och inkludera 
fler ämnen som man renar, t.ex. läkemedelsrester, och nolltolerans på breddningar, där reningsverken släpper 
ut allt vatten orenat på grund av för mycket regn. Som sakägare med strandnära boende har jag också varit med 
om att överklaga första utgåvan av Taggenprojektet, som skulle innebära 83 vindkraftverk i och kring Hanö-
bukten. Så ofta jag kan, rapporterar jag avvikelser från det dagliga läget längs kusten.

Älskar du stränderna, miljön och bl.a. ålafisket i och längs med Hanöbukten, som jag??? ENGAGERA DIG!!!
Foto: © Silvia Man.
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SARA PERSSON - Ordförande, Tosteberga Byalag 

Jag är ordförande i Tosteberga Byalag. Vi hör mycket om förändringar i mängden fisk och hur fisken mår, utan 
att vi kan säga varför. Vissa saker kan vi se med blotta ögat vid en promenad längs kusten. Nedskräpningen är 
påtaglig, plastskräp som flyter i land och påverkan av stora mängder gäss och skarv kring våra kuster. Även när 
vi ser undervattensfilm från Nymölla Bruks avloppstub blir vi bekymrade - hur påverkar det egentligen havet?

Tosteberga Byalag har samlat in observationer och lämnat vidare till olika forskningsprojekt. Vi har också ar-
rangerat informationsmöten och skänkt pengar till analyser av provsvar. Bybor har ställt upp med båtar för att 
visa på läget i skärgården och bidra till provtagningar på plats. Vi har också hjälpt till med båtar när den lokala 
skolan ville samla in plast som flyter runt i havet. Sedan har vi också skrivit ett par artiklar i Kristianstadsbladet 
om de insatser som gjorts, för att bidra till opinionsbildning om att Hanöbukten inte mår bra. 

Alla kan skänka en liten slant till den forskning som pågår. Håll dig uppdaterad om vad som händer. När du 
befinner dig längs kusten kan du både plocka skräp och dokumentera om du ser något som är udda och avvi-
kande, för vidarebefordran till myndigheter eller forskare. Sen, så klart, använda miljövänliga produkter som 
har mindre påverkan och inte slänga överbliven medicin i avloppen. Alla kan göra något!

SVEN-ERIK TENGHAGEN - Ålfiskare

Jag är boende i Maglehem sedan 1947 och har sedan 60-talet följt utvecklingen i Hanöbukten. Jag har under 
årens lopp sett hur negativa förändringar påverkat både kust och hav, med bl.a konstig lukt från vattnet och 
förändringar i vattenkvalitet och fiskhälsa.

Jag är också yrkesverksam inom turismnäringen och anser Hanöbuktens hälsa vara av största vikt, både för 
mig som yrkesverksam och som privatperson. Den största anledningen är att jag vill kunna överlämna ett åla-
fiske till mina barn som jag drivit i över 30 år. Jag var delaktig i uppstarten av provtagningarna i Hanöbukten 
och Helge å. Jag hjälpte till genom att bidra med kunskap, nätverkande och sammankallande av kustinvånare 
till lokala möten, samt med finansiering för provtagningarna. 
 
Jag tror att alla kan göra något, men det viktiga är att det är något de själva känner att de har tid till och be-
härskar. Man måste utgå från den man är och från den bakgrund man har. Därför är det viktigt att informera, 
informera och åter informera,. Dels om fakta, men även att vid varje tillfälle man träffar nya peroner, informe-
ra dem om hur de kan bidra ekonomiskt med hjälp för framtida analyser och prover och så småningom även 
åtgärder som förbättrar Hanöbuktens hälsa.
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YVONNE KIEVAD - Tosteberga Byalag, sammanförande nätverkare

Idékläckare och initiativtagare som har lätt för att sammanföra lämpliga personer till något som blir bra. Flyt-
tade efter 35 år tillbaka igen till hembygden Tosteberga.

Jag blir bedrövad av hur vissa företag tar naturen för givet, att den bara finns till för att bli utnyttjad. Ett attrak-
tivt, friskt hav är väsentligt för alla. Det går inte att stillatigande se den ena skrämmande rapporten efter den 
andra om Hanöbuktens tillstånd. SCSC:s undervattensfilm om hur det ser ut i havsviken utanför Nymölla pap-
persbruk, var alltför upprörande. När jag möter någon som jag förstår är intresserad av Hanöbuktens tillstånd, 
eller arbetar med liknande på annat håll, lotsar jag denne vidare för utbyte kring dessa frågor. Fler och fler mil-
jövänliga produkter hittar hem till mig, Som lokaljournalist för Kristianstadsbladet genom ett Leaderprojekt, 
och genom mitt engagemang i föreningslivet, har jag möjlighet att påverka.

Även om varje individ kan tyckas ha liten påverkan när det gäller att vara rädd om naturen, är det ändå viktigt 
att alla drar sitt strå till stacken. Många bäckar små... Du kan välja miljövänliga produkter, ta upp vår miljö med 
vänner och bekanta och påverka i rätt riktning, skriva insändare och tipsa lokaltidningen om vad du ser som 
är fel. Anordna en studiecirkel om miljön i Hanöbukten är en annan väg.

ÅKE JÖNSSON - Vattendetektiv

Jag har ett lyckligt, 45-årigt förhållande med Hanöbukten, men försämringarna har kommit allt snabbare med 
åren. Jag minns att vi kunde se om det var skrubbor i garnet på tio till femton meters djup. Så klart var vattnet. 
Men nu, var är blåmusslorna och blåstången och varför är inte vattnet klart längre? Frågorna är många.

Varför är vattnet brunt och luktar? Varför får barnen kliande utslag? Några som var på ett infomöte på Kivik, 
slutade att bada i havet. Jag var själv närvarande vid ett möte i Åhus 2016, där jag fick se en film om alla utsläpp. 
Då erbjöd jag min hjälp och har samlat ihop pengar, så vi kan göra analyser av vattnet. Nyfikenheten drev mig 
vidare till undersökningar som finns om Helgeå och Hanöbukten. Till dagens datum har jag gått igenom c:a 
100 utredningar. Relevanta nyckelord för problemen i ån och havet är överlämnade till Rädda Hanöbuktenpro-
jektet. Ingen utredning har någon lösning att erbjuda, men alla menar att man måste forska vidare!

Vi måste samverka. Engagera varandra och andra. Kunskap är så viktigt t.ex. mot politiker både regionalt och 
på riksplanet. Till politikerna har jag en uppmaning: Släpp pengarna loss, det är hög tid! Om ni vill gå djupare 
in i problematiken, googla på Helgeå eller Hanöbukten+nyckelord som: kväve, fosfor, kol, järn, brunifiering, 
cyanobakterier, läkemedelsrester eller humus. Fakta finns.
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MATS ANDERSSON
- Deltidsfiskare och sjöräddare

Mitt namn är Mats Andersson och jag är 64 år. Jag är både deltids-
fiskare och sjöräddare på Stationen i Yngsjö. Jag har vuxit upp med 
Hanöbukten och tyvärr fått följa försämringen av vattenkvaliteten. 
Jag förfasas över att ingenting görs, trots alla varningar.

Jag ansvarar för provtagningar i Helge å och förvaring av sedi-
mentsprover. Jag håller mig även uppdaterad med information om 
Hanöbukten, alltifrån egna observationer till rapporter, och infor-
merar kontinuerligt politiker och kommuntjänstemän om det jag 
ser. 

Det är viktigt att engagera sig i denna fråga. Vi har ett stort ansvar 
gentemot våra barn och barnbarn. Det är viktigt att de också skall 
få uppleva denna fantastiska bukt. Alla kan engagera sig på något 
vis, fråga gärna oss om ni vill hjälpa till och inte vet hur.

HÅNSA OLOFSSON - Ålfiskare

Jag är ålafiskare i tredje generationen och fiskar mitt i Hanöbukten. Fisket heter Tvil-
lingaboden.

När Nymölla och Mörrums bruk startade sina verksamheter märktes påtagliga försäm-
ringar av vattenkvaliteten. Skadorna på fisket lyckades aldrig bli bevisat i domstol, då det 
nationella ålbeståndet samtidigt sjönk. På grund av denna nedgång startades Ålfonden 
2007, som sätter ut ålyngel årligen i åar och vattendrag. Under 2015-16 har vi upplyst po-
litikerna om ålbeståndet längs hela svenska kusten och i Hanöbukten enligt forskarnas 
bedömning av läget. Vi har överklagat att Nymölla bruk vill korta sin avloppstub. Vi har 
även överklagat Vattenfalls byggande av vindskraftsparken Taggen mitt i Hanöbukten.

Människor tänker inte på de stora värden som fördärvas av den dåliga vattenkvalitén. 
Vår del av Hanöbukten var tidigare en stor barnkammare för all fisk. Fisketurister med 
hotell och övernattningar skulle kunna matcha Nymölla bruk med arbetstillfällen. Turis-
men är den snabbast växande näringen i Sverige. Hanöbukten var tidigare ett naturligt 
reningsverk, genom blåstång, ålgräs, etc. Dessa arter band upp fosfor, kväve, järn mm.

STEN DUVHÖK - åretruntboende

Mina barndomsår upplevde jag  i Yngsjö och Tosteberga. På 70-talet 
rodde man ut och pilkade torsk, men på 90- och 2000-talet försvann 
torsken från kusten. Vid millennieskiftet skedde en märkbar försäm-
ring efter stormarna Gudrun och Per. Vattnet blev fortare brunt vid 
pålandsvind. Reningsverken utmed Helge å har också nått sin kapa-
citetsgräns. Mitt engagemang i Ålkustens Kulturarvsförening ökade 
mitt intresse för Hanöbuktens vattenstatus.

”Hånsa” och jag har studerat miljörapporter och utsläpp från jord-
bruk, industrier och kommuner. Vi har ifrågasatt myndigheters till-
syn och bedömningar av utsläppens konsekvenser. Problemen med 
att fisken och musslorna försvinner, ser bara vi som fiskar i bukten. 

Det gäller att engagera sig medan tid är här. När badvattnet i Hanö-
bukten blir otjänligt reagerar folk och då kan det vara försent. Dör 
Hanöbukten, dör intresset för rekreation i området. Utebliven tu-
rism är en stor samhällsförlust.
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