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Det har varit en mild och vacker oktobermånad och förberedelserna för den kommande vintern har
påbörjats lite här och där. Möten, remisser och motioner finns med på oktobers lista av händelser.

Skärgårdsbönders höstmöte – tema förädling
Skärgårdsbönder har haft sitt årliga höstmöte 21‐23 oktober. Denna gång var man på Gålö Havsbad, söder
om Stockholm. Ett intressant gårdsbesök kring temat förädling av gårdsprodukter ingick i programmet.
Per Nilsson kom och berättade om Eldrimner och utvecklingen av småskaligt mathantverk.
En rapport om mötet kommer att läggas ut på SRF:s hemsida och det blir även en artikel i nr 4 2011 av
tidningen ”Vi skärgårdsbor”

SURF- träff på Vinön
Sista helgen i oktober var det dags för ett SURF‐möte. De kom såväl från
Bohuslän i väst som från Roslagen i öst och träffades på mitten, på Vinön i
Hjälmaren. Trevlig och viktig samvaro varvades med studiebesök hos bl.a.
lokala unga företagare. SURF, skärgårdens unga riktar sig till såväl ungdomar
som till unga vuxna.
För kontakt med SURF skicka ett mail på surf@skargardarnasriksforbund.se

ÖLIKHETER och OLIKHETER - konferens på Åland
Skärgårdarnas Riksförbund har deltagit i en konferens i Mariehamn på Åland, vars syfte var att få en
presentation av och diskussion kring studien ”EUROISLANDERS om de europeiska öarnas utveckling”.
Studien har pågått i tre år och projektledare Ioannis Spilanis presenterade nu resultatet av studien,
allmänna slutsatser, policy‐rekommendationer till EU samt ö‐strategier inom den europeiska 2020
strategin. Wolfgang Pichler från Verket för Tillväxtanalys höll en kort genomgång av ö‐politiken i Sverige.
Läs mer på AICIS hemsida www.aicis.ax
(AICIS = Åland International Institute of Comparative Island Studies)

Riksdagsdelegater besökte Luleå skärgård
Luleå Skärgårdsförening fick en förfrågan från en grupp riksdagsledamöter om de kunde få komma på
besök för att resonera skärgårdsfrågor. Och visst var de välkomna! Mötet gick av stapeln i Luleå den 24
oktober och 23 personer inklusive ett TV‐team från SVT deltog. Den fråga som dominerade var inte
oväntat det förhatliga nätfiskeförbudet under vår och höst på grundare vatten än tre meter. Något som
upprört skärgårdsbefolkningen från Holmön till Haparanda.
Mötet blev mycket lyckat och de deltagande riksdagsledamöterna var idel öra att få ta del av de olika
glädjeämnen och problem som skärgårdsborna har att tas med. Deras reaktioner kan förhoppningsvis
smitta av sig på övriga valda ombud för Sveriges folk. Utöver medlemmar ur Luleå Skärgårdsförening kom
även representanter för yrkesfiskarna, Skärgårdsfiskarna, Jägareförbundet och ett antal andra
husbehovsfiskare. Alla bjöds på en smörgås med löjrom av högsta kvalitet, Kalix Löjrom, fiskad i Luleå.

Remissvar angående den gemensamma fiskepolitiken
SRF har under oktober månad lämnat in flera remissvar, bl.a. om den gemensamma fiskepolitiken.
SRF anser att fisket, och då i synnerhet det småskaliga fisket, har stor betydelse för att bevara en levande
kust och skärgård. Det är därför viktigt att även beakta den sociala aspekten inom en hållbar utveckling för
fiskerinäringen. SRF har i sitt remissvar valt att begränsa sitt yttrande främst till några av de förslag som EU
nu lämnar, som vi anser är av särskilt stor betydelse för det småskaliga kust‐ och skärgårdsfisket.
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•
•
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SRF anser att det är nödvändigt att den gemensamma fiskeripolitiken revideras.
SRF tillstyrker förslaget om möjligheter till nationella begränsningar av fisket inom 12 sjömil.
SRF anser att införandet av överlåtbara fiskenyttjanderätter för fartyg över 12 meter inte skall vara obligatoriskt för
medlemsstaterna.
SRF avstyrker förslaget om att överlåtbara fiskenyttjanderätter skall kunna införas även för fartyg under 12 meter.
SRF tillstyrker ett förbud mot utkast av förvaltade arter från trål‐ och garnfiske. Andra fiskemetoder skall undantas
från ett utkastförbud.
SRF tillstyrker förslagen för att stärka vattenbruket inom unionen.

Läs hela remissvaret på SRF:s hemsida under möten och skrivelser. Det finns även en artikel i tidningen
”Vi skärgårdsbor” nr 3 2011

Många motioner inlämnade
När den allmänna motionstiden gick ut hade riksdagsledamöterna lämnat in totalt 3 198 motioner. Skär‐
gårdsbryggan har under oktober månad presenterat ett antal av dessa som berör skärgården på olika sätt.
Läs mer på www.skargardsbryggan.com
Motion 2011/12:T296

Förändrad reglering av användande av svävare

Motion.2011/12:C441

Lanthandel

Motion 2011/12:S10036

Åretruntlevande skärgårdskommuner

Motion 2011/12:MJ298

Överlåtelse av ålfisketillstånd

Motion 2011/12:MJ422

Fiskevårdsområden vid havskusten och i skärgården

Motion 2011/12:Kr299

Stockholms skärgård – ett världsarv

Motion 2011/12:S10017

En levande skärgård

Motion 2011/12:MJ301

Jakt på fågeln skarv

Motion 2011/12:MJ318

Kustnära fiske

Motion 2011/12:N350

Minskat regelkrångel för småskaliga näringsidkare

Motion 2011/12:T266

Ett bra bredbandsutbud i hela landet

Interpellation 2011/12:30

Ålfiskestoppet på västkusten
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