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Axplock från Skärgårdarnas Riksförbunds verksamhet samlas ihop och presenteras i månadsbrev. Här
kommer årets tredje brev, när vi precis har gått in i det andra kvartalet och årsmötena avlöser varandra.

Glädjande besked för skärgårdsbönder
Regeringen backar från sitt tidigare beslut om att inte tillåta förlängning för ersättningarna
"Mosaikbetesmarker" samt "Bete och slåtter på svårtillgängliga platser", om brukarens åtagande gick ut
2013. Dessa ersättningar kommer alltså att kunna sökas även 2014!
I pressmeddelandet från 24 mars nämns endast mosaikmarker, men genom telefonkontakt med Hans Rolandsson som
arbetar med det nya programmet på Landsbygdsdepartementet, så vet vi att beslutet även gäller "bete och slåtter på
svårtillgängliga platser". Nivåerna 2014 ska tydligen ligga kvar som tidigare, men den exakta utformningen av
åtgärderna för kommande år är ännu inte klar. SRF och många andra har drivit denna fråga kraftfullt. Tack alla som
jobbat på runtom i landet för att puffa på era länsstyrelser, politiker, organisationer m.fl. att engagera sig i frågan om
"Utvald miljö" och de speciella åtgärderna i skärgården.
Kontakt Skärgårdsbönder, e‐post: anna‐karin@skargardarnasriksforbund.se (anna‐karin@skargardarna.se)

Next stop – the small islands
Nordiskt Demografiprojekt
Skärgårdarnas Riksförbund har tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Finland sökt ett projekt som
innebär en inventering och en analys av de faktiska demografiförhållandena på danska, svenska och finska små öar.
Projektet vill, baserat på denna analys utbyta erfarenheter om de möjligheter och utmaningar som finns i samband
med utvecklingen av de små öarna till starkare samhällen där avfolkningen stoppas och helst ersättas av en
omlokalisering och sammansättning av befolkningen så det kommer att närma sig det nationella genomsnittet.
Om projektet beviljas kommer det att starta under april månad och pågå i ett år.
Skärgårdarnas Riksförbund SRF, Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) och Finlands öar RF – Suomen Saaret RY
(FÖSS) är tre väletablerade och erkända intressegrupper som vanligtvis arbetar för att bevara och utveckla de små
ö‐samhällena som hållbara samhällen. Det är tre organisationer som känner varandra väl, eftersom de redan arbetar
tillsammans i European Small Islands Federation, ESIN. De tre parterna i projektet kan inspirera varandra till
strategiutveckling och projektanalys och slutsatser kan användas när berörda politiker och tjänstemän måste vara
innovativa i utvecklingen av skärgården och det lilla ö‐samhället. Projektets ambition är att skapa ett nytt tänkesätt
och en ny energi till de nordiska små öarnas insatser för att locka nya invånare.

Svenska färjor ‐ Hearing i danska folketinget 26 mars
Thorbjörn Lindberg från SRF:s arbetsgrupp Färjegruppen var inbjuden att delta i en hearing i det danska
folketinget. Han var inbjuden av den danska motsvarigheten till Skärgårdarnas riksförbund,
Sammenslutningen af Danske Småøer, och Utskottet för små öar i Folketinget.
I samband med att den danska organisationen firar 40 år anordnades ett samråd om de små öarnas villkor under
temat ”Det goda ö‐livet”. Regeringen presenterade initiativ och visioner för bosättning, handel och utveckling av de
små öarna. En av punkterna under dagen var ”Färjor, färjor, färjor”. Thorbjörn Lindberg från Holmön är ledare för
Färjegruppen i Skärgårdarnas Riksförbund och är mycket kunnig om hur det fungerar på olika färjeleder i Sverige.
I Folketinget berättade han om svensk färjeservice till öar 2014 och fick samtidigt också höra om hur det fungerar i
Danmark.
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TACK Sörmlands skärgårdsförening SSIF för ett välordnat arrangemangunder årsstämman 2014! Samling i vårsolen efter avslutat program,
deltagare från Luleå skärgård i norr till Ven i söder. När det blev dags för gruppbilden hade tyvärr några fått rusa iväg för att hinna till tåg och båtar.

Skärgårdarnas Riksförbunds årsstämma 22‐23 mars
Årsstämman 2014 var förlagd till Studsvik i den sörmländska skärgården. Stämman samlade 35 deltagare och det var
fjorton medlemsföreningar representerade. Själva årsstämman genomfördes på lördagen och den valda styrelsen för
2014 består av Bengt Almkvist, Sankt Anna som blev omvald till ordförande liksom Camilla Strandman, Nämdö omvald
till vice ordförande. Övriga ledamöter är Lena Egnell, Holmön; Lennart Andersson, Söderhamn; Anders Olsson, Gräsö;
Sten‐Åke Persson, Ven samt Bobo Roysson, Grundsund.
Riksförbundet har ett antal arbetsgrupper som alla jobbar med viktiga frågor för öbor och skärgårdsbor. Vid detta
tillfälle fick grupperna Färjegruppen, Bredbandsgruppen Befolkningsutveckling och boende, Skärgårdsbönder,
Skärgårdsskolor och Miljö & Energi ett rejält arbetspass när så många var samlade. Det finns önskemål om en ny grupp
”Blåljusgruppen och trygghet för skärgårdsborna” där en inventering av förhållandena runt om på våra öar ska göras.
Här behövs det folk som kan bemanna denna grupp.
Mer information kommer i nästa nummer av Vi skärgårdsbor.

Skärgårdsnyheter på Bryggan
Skärgårdsbryggan i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund lägger ut nyheter tre gånger i veckan.
En karta över Sverige finns som gör att man lätt kan söka nyheter från ett visst län.
Läs mer på http://www.skargardsbryggan.com

www.skargardarna.se
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