Motion av Joakim Larsson (M) om fiskmarknad vid Slussen
Sedan ett par år har ett försök med en fiskmarknad prövats i Stockholm, en verksamhet som
uppskattats mycket av både stockholmare och besökare. Olika framtida placeringar har
diskuterats, och det är hög tid att nu finna en permanent lösning. Idén om en fiskmarknad i
Stockholm är förvisso inget nytt. Historiskt sett har det exempelvis funnits en fiskmarknad vid
Slussen, dit fiskare från skärgården kom för att sälja sin fisk till Stockholmarna.
Tyvärr är situationen annorlunda för det lokala fisket idag. Fiskare i Stockholms län har svårt
att sälja sina fångster till ett pris som gör det mödan värt att lägga ut garnen. En grundorsak är
en dåligt fungerande marknad med långa transporter som försämrar möjligheten till hög
kvalitet och innebär lägre marginaler för fiskare norr om Götaland.
Merparten av all fisk som fångas i Stockholm och i kranskommunerna fraktas med lastbilar
ned till Göteborg. Där säljs fisken på auktion, och sedan körs den tillbaka till Stockholm. Det
för med sig att gös från Mälaren eller torsk från Stockholms skärgård kan vara flera dagar
gammal när den hamnar på våra köksbord. Dessutom tillkommer onödig miljöpåverkan i
form av långväga lastbilstransporter. Kortare transporter och färre mellanhänder skulle
innebära att fiskaren får bättre betalt för sitt arbete samtidigt som köparen får mer fisk för
pengarna.
Slussen är en av stadens viktigaste knutpunkter för gående, cyklister och kollektivtrafik. Nu
ska Slussen byggas om till att också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med
parker, nöjen och kultur, restauranger och caféer. Vi ser i samband med detta goda
möjligheter att etablera en permanent plats för en fiskmarknad i den nya handelsytan, med
närproducerade råvaror och lokalt fångad fisk från till exempel Mälaren, Hjälmaren och
Saltsjön. Det torde finnas goda förutsättningar för en kommersiell aktör att bedriva denna typ
av verksamhet.
I syfte att utvecklas Stockholms utbud av närproducerade råvaror föreslår jag att
kommunfullmäktige beslutar:
att

uppdra åt exploateringsnämnden att utreda förutsättningarna för att reservera en
permanent plats för en kommersiell aktör att bedriva fiskmarknad vid Nya
Slussen.

Stockholm den 25 mars 2015

___________
Joakim Larsson (M)

