Skärgårdarnas Riksförbund SRF representerar den fastboende befolkningen runt hela kusten från Luleå skärgård i norr till
Koster i väster samt på öarna i de stora insjööarna. Förbundets medlemmar är 14 regionala skärgårdsföreningar och en
förening med unga skärgårdsbor. Vi arbetar med förutsättningar för boende, arbete och service året runt i landets skärgårdar.

PRESSMEDDELANDE 2013‐09‐29
Skärgårdsbönderna hotas
Regeringen tog 19.9 beslut om förlängning av vissa miljöersättningar för jordbruket. Detta behövdes
för att hantera övergången mellan två programperioder och avser 2014. Men beslutet skickar också
en alarmerande signal om hur man prioriterar olika insatser nu när jordbruket får minskade anslag.
Regeringens beslut slår direkt mot skärgårdsbönderna eftersom man väljer att inte att förlänga de
åtgärder som ligger inom det som kallas Utvald miljö. Där finns bland annat två viktiga åtgärder för
skärgårdarna. Det gäller ersättningar för arbete med landskapsvård med betesdjur inom magra så
kallade mosaikmarker och på marker med speciella biologiska värden på öar, avlägset belägna
gräsbärande marker.
Många av landets skärgårdsbönder arbetar idag med de ekonomiska förutsättningar som finns genom
dessa ersättningar. De rycks nu undan i ett slag för åtaganden som råkar gå ut 2013. Ändå mer
oroande är hur skärgårdsbonden ska planera inför framtiden om dessa åtgärder anses mindre viktiga.
Under senare år har Skärgårdarnas Riksförbund byggt upp kunskap och engagemang bland landets
skärgårdsbönder. Vi har varit med och påverkat utformningen av miljöersättningar så att de skall
fungera bra. Vi vet att det är mycket små pengar i den stora jordbruksbudgeten. Men vi vet också att
de snabbt ger stor utväxling i det speciella skärgårdslandskapet. Det är stora biologiska värden som
berörs och i en miljö som är utsedd att vara av riksintresse både för naturvård och friluftsliv.
I arbetet för en året runt levande skärgård har de traditionella näringarna fortfarande betydelse.
Men det är en orimlig ekvation för de små aktiva lantbruken på öarna att kunna konkurrera med
fastlandets gårdar. Man har inte samma möjligheter till rationaliseringar eller alternativ i sin
produktion. Samhällets sätt att ersätta skärgårdsbönderna för den miljönytta man gör, har varit
en bra och tydlig åtgärd under många år.
Regeringens beslut nu visar att man inte förstått vilka konsekvenserna kan bli för detta unika
landskap. Vem vågar idag satsa på att ta ansvar för jordbruket på öar och göra nödvändiga
investeringar? Vem går idag in i avtal eller åtaganden kring landskapsvård med djurhållning i
skärgårdarna?
Regeringen måste snabbt och med tydliga besked visa att man vill att skärgårdens landskap
ska vårdas även i framtiden. Gör om de viktiga åtgärderna för skärgårdarna till nationella
åtaganden i framtida program.
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