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Kullens fyrpersonal
HÖG TID ATT HANDLA NU!•

Fel dra .'ln
En .aktion för att rädda bemanningen på så många fyrplatser som möjligt - bl a
Kullens - är under uppsegling. Initiativet kommer från SMHI, som går miste om
viktiga väderobservationer när sjöfartsverket inom en fyraårsperiod automatise-
rar alla fyrar och drar bort personalen. SMHI törsöker nu intressera andra
myndigheter för en gemensam lösning. Problemet diskuteras vid ett möte den
14 mars, som SMHI hoppas skal} leda till en uppvaktning hos regeringen om
hjälp att finansiera återbemannirig. . . ..

., Det är betydande intressen Ölands södra udde, Kullen, Hanö,
som står på spel, framhåller Haldo Sandhammaren, Örskär och Hol-
Vedin, Avbemanningen medför mögadd. Övriga fyrplatser, som
inte bara sämre väderprognoser, avbemannas senast vid årsskiftet
särskilt för sjöfarande, utan också 1981-82, är Måseskär, Nidingen,
att sjöräddning och naturvård blir Grundkallen och Sydostbrotten.
eftersatt i en tid då friluftslivet Åtta andra fyrplatser, som Sjö-
ökar. Fyrpersonalen hjälper till att fartsverket automatiserat under
övervaka främmande fartyg och åren 1968-1977, är också så bety-
kan slå larm om t ex oljeutsläpp delsefulla att de fått ny bemanning
och utländska fartyg som inte hål- av andra myndigheter. SMHI:s har
ler sig till de omstridda fiskegrän- personal på Hoburg, Bjuröklubb,
serna. Svenska Högarna, Ölands norra

För SMHI:s vidkommande är udde, Smygehuk och Falsterbo.
sex av de tio fyrplatser vilkas per- Domänverket svarar för Gotska
sona! skall dras in särskilt viktiga: Sandön och Naturvårdsverket för

Stora Karlsö.

- Avbemanningarna sker slag i
slag framöver och om vi vill ha
bemannade utposter vid kusterna i
framtiden är det hög tid att handla .
nu, säger förste statsmeteorolog
Haldo Vedin på SMHI. Behovet av
att ha personal på dessa platser
har betonats av flera andra myn-
digheter än SMHI och av flera
enskilda organisationer. Avsikten
med mötet i mars är att utröna hur
stort intresset är och att förhopp-
ningsvis tillsätta en arbetsgrupp
som skall utreda möjligheterna till
fortsatt bemanning fyrplats för fyr-
plats.

DYRT
Bernanningen på dessa fyrplat-

ser är emellertid inga permanenta
arrangemang och ett syfte med
mötet är att finna vägar att rädda
den för framtiden.

- Erfarenheterna hittills av
återbemanning är blandade, säger
Haldo Vedin. Den har genomgåen-
de skapat stora ekonomiska svårig-
heter, men samtidigt har vi märkt
en uttalad vilja hos andra berörda
att lösa problemen.

Till mötet om fyrplatserna har
SMHI bjudit. in försvarsstaben,
flygvapnet, domänverket, tullver-
ket, rikspolisstyrelsen, sjöfartsver-
ket och naturvårdsverket.

Fyrpersonal har viktiga uppgifter inte minst inom sjöräddningen. Här
har fiskebåten Birgitta strandat på KuUaberg 1975. SMHI går miste om bl a viktiga väderobservationer om personalen på Kullens fyr dras in.


