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Skärgårdsbor på Representantskapsmöte 23‐24 november
Bredband och Energiprojekt
Sista helgen i november var det dags för höstens Representantskapsmöte inom förbundet. Ett fyrtiotal deltagare från tretton
olika medlemsföreningar möttes i huvudstaden. Sune Fogelström från Stockholms skärgård berättade om BUD‐projektet
(Bredband, Utbyggnad och Drift). Information gavs också om ESIN‐projektet Smilegov, ett energiprojekt där flera svenska öar
kommer att delta. Samtal kring verksamhetsplan för 2014 med tillhörande budget samt rapporteringar från SRF:s olika
arbetsgrupper och föreningarna ingick också vid detta höstmöte.
Läs mer om BUD‐projektet på SIKO:s hemsida http://www.siko.org.se/empty_50.html
Läs mer om Smilegov http://www.sustainableislands.eu/
Lennart Andersson i SRF:s arbetsgrupp Miljö & Energi vet mer om detta projekt. Kan nås via info@skargardarna.se

Två möten kring Landsbygdsprogrammet
Referensgruppsmöte Landsbygdsprogrammet 2014‐2020 (12 nov) och Övervakningskommittén (13 nov)
SRF har platser i dessa fora och båda mötena handlade om arbetet och förutsättningarna för det kommande Landsbygds‐
programmet (referensgruppen) och dels om avslutningen av den pågående programperioden (ÖK). Allt är ännu väldigt osäkert
om vad som kommer att gälla för 2015‐2020, beslut om Sveriges förslag till nytt Landsbygdsprogram väntas från regeringen i
februari 2014, sedan kan det ta ända till hösten innan programmet förhoppningsvis blir godkänt av EU‐kommissionen. Först
därefter kan de exakta villkoren för stöd och projekt utarbetas. Det kommer att bli en väldigt arbetsintensiv höst då till exempel
nya strategier för CLLD‐områden (f d Leader) måste vara klara till årsskiftet.

The first European Rural Parliament, ERP i Bryssel
Den första Europeiska landsbygdsriksdagen, European Rural Parliament, hölls i Bryssel den 13 november. Cirka 150 deltagare från
olika organisationer i 30 länder samlades för att stärka landsbygdens roll och betydelse gentemot EU:s institutioner. Bland de
organisationer som arbetar samverkande över EU med sina speciella frågor fanns ESIN på plats, European Small Islands
Federation, med medlemmar från Danmark, Irland och Sverige. Från Sverige deltog SRF:s ordförande Bengt Almkvist.
Det är inte lätt att nå fram med landsbygdernas budskap till EU‐apparaten. Behovet av samverkan mellan alla olika intresseorga‐
nisationer är stort. Många länder har nationella landsbygdsorganisationer och allt fler arbetar även med sina egna landsbygds‐
riksdagar. Starkast organiserade i detta är de nordiska länderna, där Sverige intar en särställning genom Hela Sverige Ska Leva.
Mer information och referat finns på

www.europeanruralparliament.com

Samverkan med Naturskyddsföreningen
Skärgårdarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen har gjort en gemensam skrivelse till Regeringen för att uppmärksamma
oron runt skärgårdsböndernas framtid i det nya Landsbygdsprogrammet. Den är en del i försöken att påverka hur miljöersätt‐
ningar ska utformas, så att skärgårdsbönderna kan fortsätta att hålla skärgårdslandskapet öppet, till nytta och glädje för alla som
vistas i skärgården.
Läs brevet på SRF hemsida!

http://www.skargardarna.se
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Rundabordssamtal kring service, Näringsdepartementet, Stockholm
Näringsdepartementet bjöd in till rundabords samtal kring service den 19 november. Viktor Jonsson, politisk sakkunnig
informerade om Attraktionskraft Sverige, initiativet som har som syfte att sätta fokus på attraktionsfrågor. Ett antal olika aktörer
fick sedan berätta om sin syn på service på landsbygden. Det handlade om allt från förtätning av service i befintliga centralorter
till olika digitala lösningar, där ett väl fungerade bredband är en nödvändighet. En annan fråga som lyftes var hur kommunerna
skall hantera det faktum att allt fler mindre livsmedel butiker läggs ner.
Nina Björesten, Näringsdepartementet, berättade om regeringens ambition kring bredbandssatsningar och förhoppningen är att
satsningen skall kunna fortgå även under kommande programperiod. Avslutningsvis informerades om de servicesatsningar som
har gjorts och kommer att göras under perioden 2009‐2014.

Havs‐ och vattenmiljörådet, Svensk Energi, Stockholm
Den 20 november hölls ett möte med Havs‐ och vattenmiljörådet i Stockholm. Mötet inleddes med aktualiteter från Havs‐ och
vattenmyndigheten. HaV har fått ett förstärkt anslag för 2014, där bland annat LOVA bidraget återinförs. En översyn av miljö‐
departementets olika myndigheter och institut och stiftelser kommer att göras och i maj 2014 kommer ett Havs‐ och vattenforum
att arrangeras. På mötet redovisades också de två regeringsuppdragen kring Enskilda avlopp och kring Hanöbukten. Innan alla
mötesdeltagare fick berätta vad var och en arbetade med just nu informerade Vattenverksamhetsutredningen om sitt arbete.

Landsbygdsnätverkets avslutande nätverksträff med Landsbygdsgalan
Den 26 november hölls en avslutande nätverksträff för medlemmar i Landsbygdsnätverket. Skärgårdarnas Riksförbund deltog här
med två personer. Under dagen gavs många tillfällen till planerade och spontana samtal i korta så kallade speedmeeting, ett bra
sätt att knyta nya kontakter för framtida samverkansprojekt. Utställningar och filmer visade upp ett omfattande nätverksarbete
under åren 2007‐2013, dels inom Sverige och dels mellan länder i Europa. SRF har deltagit i två tematiska grupper,
”Sammanhängande landskapsområden” och ”Framtida miljöersättningar”. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var en av talarna
på träffen men några nya besked om kommande programperiods utformning blev det inte. Michael Pielke från Kommissionen
informerade om hur arbetet med den nya landsbygdspolitiken har fungerat under de senaste tre åren. Dagen avslutades med en
Landsbygdsgala där det delades ut sju ullbaggar till lyckade landsbygdsprojekt.
Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida!
http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/aktiviteter/natverkstraffar/landsbygdsgalan2013

Skärgårdarnas Riksförbund har svarat på två remisser
Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin
Förslagen i utredningen ska främja en effektiv hantering av bredbandsstöd på alla nivåer, för att nå målen i regeringens
bredbandsstrategi. För att klara utbyggnaden på landets många bebodda öar krävs det lite mer om de ska ges samma möjligheter
som små orter och byar på fastlandet. Problemen kring utbyggnad till öarna är annorlunda, frågor kring sjökablar kommer in och i
allt kargare marker blir det många gånger svårt att gräva ner kablar. För att klara en bra utbyggnad även på öarna krävs en
speciell uppmärksamhet och generösare inställning vid finansieringen. Det finns gott stöd för ett sådant synsätt, bland annat i
EU:s formuleringar kring behovet av ökad uppmärksamhet för utsatta områden såsom bland annat öarna. Detta framgår av
artikel 174 i Lissabonfördraget.
Läs remissvaret på SRF hemsida!

http://www.skargardarna.se

Jakt på säl
Det är sedan tidigare känt att skärgårdsfisket dras med stora sälskador och röster har höjts för ökad avskjutning av säl i vissa
regioner. Därför ställer vi oss positiva till den licensjakt som föreslås som komplement till skyddsjakten.
Läs remissvaret på SRF hemsida!

http://www.skargardarna.se

Nya adresser till Skärgårdarnas Riksförbund
Skärgårdarnas Riksförbund byter adresser. De gamla adresserna (skargardarnasriksforbund.se) kommer att finnas parallellt under
en övergångstid. Vi går över till en kortare adress för att minska risker för felskrivningar.
Hemsidans adress är numera: www.skargardarna.se Förbundets adress är: info@skargardarna.se
I de personliga adresserna är namnen samma som tidigare, följt av @skargardarna.se
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