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Riksförbundet SRF
-

har funnits sedan 1982
har femton regionala medlemsföreningar
arbetar för en året runt levande kust och skärgårdsbygd
driver gemensamma projekt för skärgårdens utveckling
stimulerar utbyte av erfarenheter mellan alla skärgårdsområden
informerar och påverkar politiker och myndigheter i skärgårdsfrågor
deltar i internationellt samarbete med andra ö‐områden

SRF har fått sina första personliga medlemmar
Förbundets verksamhet växer, antalet regionala medlemsföreningar har blivit fler. Dessa utgör basen för
verksamheten. De arbetar med frågor på lokal och regional nivå. Riksförbundet arbetar mer på nationell
nivå. För att nå ut till flera som vill stödja SRF:s arbete erbjuds nu ett personligt
medlemskap. Läs om detta på förbundets hemsida.
Under juli har förbundet fått sina första personliga medlemmar som också får
Skärgårdarnas Riksförbunds tidning Vi Skärgårdsbor med fyra nummer per år samt
annan information om aktuella skärgårdsfrågor. Sommarnumret av tidningen kom
ut i juli med ett blandat innehåll.
Tidningen finns även på hemsidan www.skargardarnasriksforbund.se

Fiskeriverket har upphört 1 juli
I och med att den nya Havs‐ och vattenmyndigheten tar över en stor del av fiskefrågorna, till exempel
fiskeregler, läggs Fiskeriverket ned. SLU och Jordbruksverket tar över ansvaret för vissa frågor
Från och med 1 juli 2011 kommer verksamheten vid Fiskeriverkets forskningslaboratorier och
fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby att överföras till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
Jordbruksverket kommer att ta över Fiskeriverkets ansvar för insatser som främjar fiskenäringen och
fritidsfiske samt vattenbruk. Yrkesfiskare som söker EU‐stöd från fiskerifonden ska från och med 1 juli
vända sig till Jordbruksverket.

Nya Havs‐ och vattenmyndigheten (HaV)
Den 1 juli startar Havs‐ och vattenmyndigheten (HaV) sin verksamhet. Den har ett samlat ansvar för
havs‐ och vattenmiljöfrågorna och är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande,
restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.
Generaldirektör för den nya myndigheten är Björn Risinger.
Ansvar för en levande kust och skärgård
Den nya myndigheten HaV får ansvar för de tre miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Naturvårdsverket har den samordnande
rollen i miljömålsarbetet för alla sexton miljökvalitetsmål.
Mer information finns på de olika myndigheternas webbplatser
http://www.havochvatten.se/ http://naturvardsverket.se/ www.jordbruksverket.se http://www.slu.se/

Flera nya marina naturreservat
Under 2011 har Sverige fått fem nya marina naturreservatsområden och därmed är miljömålet för marina
naturreservat uppfyllt. Det nya områdena är Domsten Viken i Skåne, Tromtö och Utklippan i Blekinge,
Väderöarna i Västra Götaland och senast är det Länsstyrelsen i Östergötland som har beslutat att utöka
Bråvikens naturreservat och förstärka skyddet för den marina miljön och skogen på de många öarna.
Reservatet är 9 248 hektar stort och hela 95 procent utgörs av vattenmiljöer. Området klassas sedan
sommaren 2011 som ett marint naturreservat. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär.
Läs mer om de 27 marina naturreservaten på Naturvårdsverkets hemsida och på de olika länsstyrelsernas hemsidor!

Hjärtstartare på sjöräddningsbåtar ska rädda liv
När ett hjärta stannar räknas varje minut, att kunna ge hjärt‐lungräddning och att ha tillgång till en
hjärtstartare är livsavgörande. Till sjöss kan den hjälpen vara långt borta. Därför påbörjar nu Hjärt‐
Lungfonden och Sjöräddningssällskapet en gemensam satsning för att korta ner insatstiderna och rädda
fler liv till sjöss. Till sjöss och längst Sveriges kuster är Sjöräddningssällskapet, och inte ambulans, oftast
först på plats till nödställda. Med stöd från Svenska PostkodLotteriet kommer nu Hjärt‐Lungfonden och
Sjöräddningssällskapet kunna placera ut minst 200 hjärtstartare i svenska gästhamnar och på
Sjöräddningens båtar och svävare. Dessutom kommer 1 000 sjöräddare utbildas i hjärt‐lungräddning.
För den som drabbas kommer denna satsning vara ovärderlig.
Samarbetsprojektet mellan Hjärt‐Lungfonden och Sjöräddningssällskapet är möjligt tack vare ett stöd på
fem miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet och är en del av deras satsning för att nå FN:s
milleniemål. Detta projekt bidrar till att hejda spridning och död i hjärtsjukdom vilken är den enskilt
största dödorsaken i vårt land och i världen.
Läs mer på www.hjart‐lungfonden.se/HLF/Aktuellt/Sakrare‐batliv‐i‐sommar

Sommar i skärgårdssverige
Det är många sommaraktiviteter i skärgården under sommaren, många människor som söker sig ut till
öarna, vilket bland annat innebär ökad trafik. I vårt informationssamhälle hittar man mycket information
på olika hemsidor. En plats där man försöker samla vad som händer i skärgården runt om i Sverige är
Skärgårdsbryggan. På Bryggan finns blandade nyheter varje dag ‐ gå in
och titta!
Läs mer på www.skargardsbryggan.com

Skärgårdsskolor och skärgårdens råvaror
Det fanns tidigare två nätverk för ö‐skolor, lag Nord och lag Syd, som Myndigheten för skolutveckling
startade efter ett initiativ från Skärgårdarnas Riksförbund. Nu finns en önskan om att återuppta dessa
nätverk. Denna gång riktas inbjudan till skärgårdens skolor, alltså både ö‐skolor och kustskolor. Man
önskar nå både pedagoger och skolledning för att få en helhet kring skolfrågorna.
Inbjudan till två olika skärgårdsmöten inom SRF‐projektet SkärgårdsLeader har gått ut. Det ena riktar sig
alltså till skärgårdsskolorna med hopp om att få igång ett skolnätverk och det andra mötet behandlar
produktutveckling kring skärgårdens råvaror.
Inbjudan till dessa möten finns i nr 2 av Vi skärgårdsbor.
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